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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
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II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI
A) Geçen tutanak hakkında konuşmalar
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm,
Başkanlık makamı ile ilgili beyanlarına ilişkin,
geçen tutanak hakkında konuşması..
B) Gündem Dışı Konuşmalar
1. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'ın,
enflasyon konusunda gündem dişi konuş
ması.
C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis
Soruşturması ve,-Meclis Araştırması önerge
leri.
1. — Kahramanmaraş Milletvekili AlâetU
din Kısakürek ve 51 arkadatmın; Başak Şir
ketler Grubundan alacaklı olta bankaların
alacaklarının garanti atla» ahnma«* içiş emir
vererek Anadolu Bankasını ve dolayısıyla
Hazineyi zarara uğratmak suretiyle- görevini
kötüye kullandığı ve bu eylemiain Türk Ceza
Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddia
sıyla Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi

Sayla
uyarınca. Bir • Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önerge«t<9/331)
• Ç) Tezkereler ve önergeler
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1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın
(6/525) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
dair önergesi (4/177)

9:10

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'
ûUBb<6/4ia (6/413), (6/426), (6/432) ve (6/433)
numaralı sözlü sorularını geri aldığına dair
önergesi (4/176)
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3. .— 23.12.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar»
da yer alan 390 sıra sayılı, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa İki Ek, İki Geçici-Mad
de Eklenmesine ve Bir Fıkrasınm Yürürlükten
Kaldırılmasına ve 391 sıra,sayılı, 5434 Sayılı
TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna
Ek 1239, 1425 sayılı Kanunların Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
tasanlannm, İçtüzüğün 53 üncü maddesine
göre, 4$«aat geçmeden gündeme alınması hak
kında: Ften ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi.
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D) Danışma Kurulu Önerileri
a) Siyasî parti grubu teklifleri
1. — Gelen Kâğıtlardan gündeme alınan
ve gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin
sıralarının yeniden düzenlenmesine; gündem
de 6 ncı sıraya kadar yer alacak tasarı ve
tekliflerin görüşülme sürelerine dair ANAP
Grubu önerisi.
III. — SEÇİMLER
1 . — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık
bulunan bir üyelik için seçim (4/178)
IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıl
dızlar Savaşı» adlı stratejik savunma sistemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün ceva
bı (6/503)
2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'
ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketle
rinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/504)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle
rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/505)
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/506)
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507)
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptı
ğı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/508)
7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/509)
8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığı-
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na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/511)
9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/513)
10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/411)
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413)
12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can'
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldı
rılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/514)
13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can'
m, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515)
14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engel
lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/424)
15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uygulamaya konulan yatırım projele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/426)
16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D.
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/518)
17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)
18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, hükümetin para politikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433)
19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/434)
20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan
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paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/519)
21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437)
22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/453)
23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/456)
24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/471)
25. — Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'm, tahmil ve tahliye için iskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)
. 26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve. besi
cilere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475)
27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı
alınan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/476)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatu
ra düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/477)
29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478)
30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'inı, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/479)

15:16

16

16

16

16

16

16

16

16:17

17

17

Sayfa
31. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480)
32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/485)
33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488)
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alman tedbir
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/489)
36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/492)
37. — Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'm, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/493)
38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/494)
39. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495)
40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile
ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496)
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müey
yidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Ba-
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kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/500)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin
yaptığı açıklamaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501)
43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait
Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edilmemesinin
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/502)
44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'
un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez
Mahallesinde belediyece istimlak edilen saha
ya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/520)
45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Muğla Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşı
mıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)
46. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir
Öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pa
saportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeni
den pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsa
mettin Konuksever'in, Manyas Gölünden ka
nal açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/523)
48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Tarım - İş Sendikası Şube Başkanının,
Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü
Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/524)
49. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın,
bir kamu görevlisinin laiklik aleyhinde konuş
ma yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/525)
50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Zonguldak Kömür Üretim Bölge
sindeki işçi ve üretim açığına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)
51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım
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Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/528)
52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan kadın memurlara ve bazı sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/529) .
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/530)
54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım
ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/531)
55. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan
hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)
' 56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Manisa İline yeni bir PTT binası ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/533)
57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Kuşadası - Davutlar Bucağına mü
fettiş gönderiimeyiş nedenine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534)
58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'
un, işyerlerindeki kurşun zehirlenmesi olayla
rına ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin ce
vabı (6/535)
59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'
in, dizel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işle
necek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/537)
61. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe
açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/538)
62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri İlinin hava kirliliği için alı
nacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/539)
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63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/540)
B) Yazılı Sorular ve Cevapları
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Bursa - Mustafakemalpaşa İlçesi Te
pecik Kasabasındaki Hazine arazilerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in
yazılı cevabı (7/783)
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna İki Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine

ve Bir Fıkranın Kaldırılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/733) (S. Sayısı: 390)
22,24:62
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2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nunu ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Ka
nunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,
Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu • (1/731) (S. Sayısı :
391)
VI.
LER

62:96

USUL HAKKINDA GÖRÜŞME22

22,24
1. — Tasarı ve tekliflerin Başkanlıkça il
gili komisyonlara havalesi hakkında.
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMİM Genel Kurulu saat lO.Öö'da açıffidı.
Birinci Oturum
Gttodıemin «Kanun Tasarı ve Teklfleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer işler» ıbölümünün 8 inci
sırasındaki 384 sına sayılı tasarı ve Eliflerin 1 inci
sıraya, 5 inci sıradaki 331 sura sayılı teküıfterin 2 nci
sıraya, 9 uncu sıradaki 385 sıra sayılı tekllifin 3 üne**
sıraya alınmasına; diğer kanun tasarı ve tekliflerti a.
rasıında buna göre ıtesellsüil ettirilmeme ve Türlkıiye
Büyük Miiet Meclisi çalışmalarına 36 Aralıık '1985
Perşembe ıgününden başlamak üzere 8 gün ara veril
mesine dair Danışma Kurulu önerisi kalbul edildi.
1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Geneli ve
Katma Bütçeli idareler Kesinlhesap Kanun Tasarıları
nın (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. Sa
vuları; 361, 360, 381, 382) Tümleri üzerindeki görüş
melere bir süre devam olundu.
©Meşime 13.20'de ara verildi.
Başkan
iBaşkanveJkiÜ
Özer Gürbüz
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Adıyaman
Kayseri
Arif Ağaoğlu
Mehmet Üner

İkinci Oturum
1986 Malî Yuh Bütçe (1/7Ü8) (S. Sayısı : 3>61),
1986 Malî Yılı Katma idareler Bütçe (1/719) '(S.
Sayısı : 360),
1984 Malî Yılı KesMıesap (3/870, 1/708) (S. Sa
yısı : 381) ve
1984 Mai Yılı KaJtma Bütçeli idareler Kesinhesap (3/871, 1/709) <S. Sayısı: 382);
Kanunu tasarıları, tümleri üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak, açık oya sunuldu ve oyların ay
rımı sonucunda kabul edilerek 'kanunlaştıkları açık
landı.
24 Aralık 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak
üzere Birleşime saat 19.45'te son verildli.

Necmettin Karaduman
Kâtip Üye
Samsun
Süleyman Yağcıoğlu

Kâtip Üye
Adıyaman
Arif Ağaoğlu
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saatli : 15.00
BAŞKAN : Başkanvelüli Sabahattin Eıyurt
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağa oğlu (Adıyaman)

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Mllet Meclisinin i
Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlı54 üncü Birleşimini açıyorum.
yoruz.
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞ
MALAR
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın Başkan
lık makamı ile ilgili beyanlarına ilişkin, geçen tuta
nak hakkında konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı, iki arkadaşımız söz
istemişlerdir; şimdi kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. /(SHP sıraflanndan alkışlar)
Sayın Kuşhan, konuşma süren'iz 5 dakikadır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meölisinin çok değerli üyeleri;
eskilerin çok güzeli Ibiır sözü vardır, «Beşer hatadan
münezzeh değildir» diye. Parlamento geleneğinin çok
güzeli bir imkânı da vardır; kişi eğer sürçülisan et
miş ise, bu mukaddes kürsüde yaptığı hatayı, yine
bu mukaddes 'kürsüde tashih etmesi icap eder.
'Sayın milletvekilleri, geçenlerde burada yaptığım
bir konuşmada, hepimizin beraber yaşadığımız ve
siizleri son derece üzdüğü gibi, beni de üzen bir
olayı dite getirirken söylemiş olduğum bir cümlede
kastetmiş olduğum makamla, burada ifade edilen
makamın birbirine intibak etmediğini -tutanakları
tetkik ettiğimde- gördüğüm için bugün Sayın Baş
kanlık Divanından söz talebinde bulundum. Lütfet
tiler, bana söz verdiler; o gün yanlış anlaşılan o
ifademi düzeltmek üzer© kürsüde ve huzurunuzldayım.
Değerli milıletveklleri, benim o gün konuşmam
esnasında kastettiğim makam, elbetteki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık makamı idi; fakat kas
tettiğim kişi, kastettiğim görevli, Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı değil, o anda birleşimi
yöneten değerli Başkan yardımcımız idi. Onu tashih
etmek ve tutanaklara geçirmek için söz aldım.

Sayın milletvekilleri, ayrıca bir konuyu da arz
etmek istiyorum, insan, demek ki, zaman zaman,
hissiyatına ve bazı şeylerin tesirine kapularak, yap
maması gereken şeyleri de yapıyor. Müsaade eder
seniz omu da şu sekide izah edeyim. O gün yaptı
ğım konuşmada, son derece yüksek sesle, hatta bağırırcasına Geneli Kurula hitap ettiğim için, değerli
arkadaşlarım bana sonradan üzüntülerini ifade etti
ler, ben de katıldım üzüntülerine. Onun için, Sayın
Genel Kuruldan, o gün sesimi çok yükselttiğim içlin
özür diliyorum.
Hepinize saygiar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan.
B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'in, enflas
yon konusunda gündem dışı konuşması
IBAŞKAN — ikinci olarak, Sayın Vural Arıkan,
enflasyonla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Arıkan. (Alkışlar)
Sayın Arıkan, konuşma süreniz 5 dakikadır efendüm.
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 15 gün süren bütçe müzakere
lerinde ortaya bazı gerçekler çıktı; izin verirseniz, bu
gerçekler üzerinde kısaca duracağım.
Sayın Başbakanımız, bütçe müzakerelerinin başla
dığı ilk günde 3,5 saatlik bir konuşma yaptı, dün de
1 saati aşkın bir konuşma yaptı; dikkatle izledim,
ülkenin her meselesine değinmiş olmasına rağmen,
Sayın Başbakanımız, ilk konuşmasında iki cümleyle
enflasyona değindi; dün de, enflasyon üzerinde dur
maktan özenle kaçındı. O yüzden, bu 5 dakikalık
süre içerisinde ortaya çıkan gerçekleri bu yönden be
lirlemek istiyorum.
1983 yılından bu yana, üçüncü bütçe tamamlan
dı, dördüncüsü yapılıyor, kabul edildi. Şu bütçeleri tet-
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kik ettiğimiz zaman, enflasyonu önleme bakımından
en iyi performans gösteren bütçenin 1983 yılı büt
çesi olduğu anlaşılıyor, hem de kısmî olarak seçim
ekonomisi metotlarını kullanmasına rağmen. Neden?
Hedef, yüzde 25 olarak tespit edilmiş; gerçekleşme
- bundan bir süre önce yine huzurlarınızda ifade etti
ğim gibi- yüzde 30,6'da kalmıştır. 1984 yılında bu
yüzde 52 olmuştur; 1985 yılında yüzde 40'ı aşkındır,
kesin rakamları yakında ortaya çıkar.
Halbuki, Sayın Başbakanımız, şimdiye kadar yap
tığı bütün basın toplantılarında, «İcraatın İçinden»
programlarında, hatta seçim beyannamelerinde ve ka
muoyuna yaptığı bütün açıklamalarında, beyanların
da, enflasyonun kısa zamanda tekli rakamlara indi
rileceğini ifade etmişler idi.
Bunun bir delili daha var; dikkat buyurmuşsunuzdur, iktidar olunduğunda ilk getirilen, alınan önlem
lerden birisi de, mevduata verilecek faiz nispetinin
.tespitidir. Hatırlayınız, ilk 3 ayına en yüksek nispet
verilmiştir, ikinci 6 ayına biraz daha düşük nispet
tanınmıştır, 1 yıllığa en düşük verilmiştir. Neden;
çünkü anlayış, enflasyon düştüğü sürece faizlerin de
düşürülmesi ilkesidir. Bu inanç olduğu için de, bu
yapılmıştır; fakat bu çok kısa zamanda fark edil
miş olmasına rağmen, bu politikanın değiştirilebil
mesi için 1,5 yıllık bir zaman beklemek mecburi
yetinde kalınmıştır, öyle anlaşılıyor ki, enflasyon ko
nusunda, Sayın Başbakanımız ringe havluyu atmış
bulunmaktadır. (Bağımsızlar sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — O sizin
görüşünüz.
VURAL ARKAN (Devamla) — Görüşmelerin
ortaya koyduğu ikinci bir gerçek daha var; o da, dün,
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımızın son konuş
masında ortaya attığı bir denklem: Bir eşitlik verdi
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız; KİT'ler hak
kında konuşurlarken «Biz zam yapma heveslisi deği
liz, ama bizim kullandığımız yöntem şudur: Mali
yetler artı kâr eşittir satış bedeli» dediler.
Türkiye'de KİT mamullerinin maliyetlerinin düşe
bilmesi, aşağı çekilebilmesi mümkün değildir. Neden
mümkün değildir; rasyonel çalışıp çalışmadıkları za
ten araştırılmıyor; iç girdiler bakımından sürekli enflasyonist temayülün bulunması, dış girdiler bakımın
dan Türk Lirasının dolar karşısındaki paritesinin sü
rekli kaybolması maliyeti artırıcı bir unsur olarak
görülür. Demek oluyor ki, şu denkleme göre, bun
dan sonra da, KİT'lerde sürekli zamlar olacak, yani
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zam spirali (helezonu) ekonomiye hâkimdir. Bu tip
model, gelir modelidir; yoksa istihsal kapasitesini ar
tırıcı bir model değildir. Bu konuda kısaca beyanda
bulunmak istiyorum.
Hep biliyoruz ki, yatırımların iki veçhesi vardır;
birincisi, gelir yaratma veçhesi; ikinci veçhesi, istih
sal kapasitesi yaratma veçhesidir. Konjonktürel dur
gunlukta, özellikle gelişmiş ekonomilerde gelir mese
lesine önem verilebilir; ama gelişmekte olan ülkelerde,
yatırımların istihsal kapasitesini artırıcı niteliğinden
vazgeçilemez, hatta millî gelirin büyüyebilmesi için
de yatırımların öncelikli olarak bu noktada toplanması
lazım gelir.
Maliye ve Gümrük Bakanı, hükümet adına yapmış
olduğu bu konuşmada, bu denklemle KİT'leri Türk
serbest piyasasına hâkim monopollerin durumuna ge
tirdiğini de ifade etmiş olmaktadır. Bugün, Planlama
Teşkilatımızın yaptığı araştırmalara göre, ekonomik
hayattaki işletmeler oligarşik bir yapıya sahiptir. İşte
bu denklemle, KİT'ler de bu niteliği kazanmış bulun
maktadır. Bu da, enflasyonu teşvik edici bir unsur
halindedir; hükümetin üzerinde durmaması, bu ba
kımdan yanlıştır.
ihracat politikasını alınız... Türkiye'de kimse ih
racat politikasının karşısına çıkmaz; ama ihracat po
litikası da geliri artırıcı bir teşviktir. Yani, hükümet,
daima geliri büyütmeye çalışıyor. Bunu sürekli ola
rak sıralayabilmek de mümkündür; meşe;a 1985/1 sa
yılı Tebliğde birtakım afların getirilmiş olması dolasıyla hükümet gene de geliri etkileyici bir politikayı
izlediğini kabul etmiş olmaktadır. Oysa bu politika,
dün de sözü edildiği gibi, bir yandan Anayasamızın
166, 167 nci maddelerinde getirilen ilkelere, diğer yan
dan da Ortak Pazarın benimsemiş olduğu ekonomik
politikaya aykırıdır. Şöyle arz edeyim: 167 nci mad
de, para piyasasının, bankalar piyasasının, mal piya
sasının, hizmetler piyasasının denetimini ister. Niçin?
Bu gibi tekellerin hâkim olamaması için. Ortak Paza
rın politikası da budur, sosyal liberalizmdir.
Bu bütçe konuşmalarının, görüşmelerinin enflas
yon bakımından ortaya çıkardığı bir konu daha var
dır; o da, bankacılık sektörünün üzerinde durulmamasıdır. Bugün, ne muhalefetimiz, ne de hükümet ka
nadımız bankacılık sistemi üzerinde durmamıştır. Bu
gün kabul edilen şudur: Bankaların maliyeti kimile
rine göre yüzde 33, kimilerine göre de yüzde 28*dir.
işletme bazında kredinin maliyeti yüzde 99'dur. Şim
di yüzde 33 veya yüzde 28 maliyetli bir imkânı, siz
yüzde 99 ile plase edemezsiniz, alakalı talep etmez.
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Bu yüzdendir ki, Türkiye'de bankalar, sürekli, devlet
tahvili, Hazine bonosu, gelir ortaklığı senetlerini alır.
Hükümetin, enflasyonu etkileyen bu konu üzerindeki
görüşünü açıkça getirmesi ve onu yönlendirmesi gere
kirdi. Kanımca, eğer bankalar devlet tahvili almaktan
yasaklanır ise, Hazine bonolarına yatırımdan ya
saklanır ise, gelir ortaklıkları senetlerini almaktan ya
saklanır ise, serbest piyasaya plasman yapabilmek için,
serbest rekabet koşulları içerisine gireceklerdir. O yüz
den, hükümete şunu hatırlatmak istiyorum: Unutma
malıdırlar ki, en gayri adil vergi, enflasyondur.
Saygılar sunarım. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar)
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bütçe
bitti, bütçe dün bitti Sayın Arıkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubun
dan alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti al
tına alınması için emir vererek Andolu Bankasını ve
dolayısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye
eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında Anaya
sanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/331)
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz.
Bir Meclis Soruşturması önergesi vardır; önerge
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun
bakanlığı sırasında, bakanlık görevleriyle ilgfli işler
den dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edi
len bazı fiilleri hakkındaki evrak, Başbakanlığın
16.7.1985 tarih ve 19-321-12630 sayılı yazıları ekinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş
tur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da, ko
nuya ilişkin Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık tezke
relerini, Başkanlık sunuşu olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 3.12.1985 tarihli ve 36 ncı Birleşiminde
Genel Kurulun bilgisine sunmuştur.
Bilgiye sunma işleminden sonra; milletvekillerinin
tetkikine açılan söz konusu evrak ile Kamu iktisadî
Teşebbüsleri Komisyonunun 1982 yılı denetim rapo-
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ru ve Komisyon tutanakları üzerinde yaptığımız in
celemeler sonucunda:
Bajak Şirketler Grubunun Ağustos 1982'de ifla
sın eşiğine geldiği, Başak Şirketler Grubundan ala
caklı olan bankaların, gruptan alacaklarının tahsili
hususunda müşterek toplantılar tertip ettikleri ve Ana
dolu Bankasının Başak Şirketler Grubuna ortak ol
ması hususunda bir formülü destekleme kararı aldık
ları, bu karar üzerine bu konuda Maliye Bakanlığı
nezdinde destek aramaya başladıkları, Anadolu Ban
kası ile Başak Şirketler Grubu arasında 21.2.1983 ta
rihinde yapılan ön protokolden anlaşılmıştır. Bu pro
tokol ile Başak Şirketler Grubunun Anadolu Banka
sına olan 4 464 459 607 Türk Liralık borcunun vade
sinin ertelendiği ve Anadolu Bankasının, Başak Şir
ketler Grubundan alacağı bulunan diğer bankalarla
anlaşmaya zorlandığı görülmüştür.
Anadolu Bankası ile Başak Şirketler Grubundan
alacaklı on banka arasında imzalanan 9.3.1983 ta
rihli protokol ile de;
— Diğer bankaların Başak Şirketler Grubundan
olan 6 274 673 319 Türk Liralık alacaklarının Ana
dolu Bankası tarafından üstlenildiği,
— Diğer bankaların Başak Şirketler Grubuna
verdiği 715 000 000 Türk Liralık taze para için,
Anadolu Bankasınca bu bankalara teminat mektubu
verildiği,
Görülmüştür.
Bu operasyonlarla ilgili olarak önceden Ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca alınmış
bir karar olmadığı ve Maliye eski Bakanının inisiyatifi
ile operasyonun gerçekleştirildiği, bilahara Ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna bilgi ve
rildiği anlaşılmıştır.
Bu protokoller neticesinde, iflasın eşiğine gelmiş
Başak Şirketler Grubundan alacaklı olan bankaların
alacaklarını, garanti altına alarak Anadolu Bankası
ve dolayısıyla Hazinenin zarara sokulduğu görülmüş
tür.
Anadolu Bankası tarafından gerçekleştirilen ve
Anadolu Bankasının 6,9 milyar Türk Lirası zararına
sebep olan operasyon, Maliye eski Bakanı Adnan Ba
şer Kafaoğlu'nun emri ve bilgisi tahtında yapılmış ol
makla, adı geçen eski Bakanın görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
inci maddesine uyduğu kanaatine varılmıştır.
Adnan Başer Kafaoğlu'nun Maliye eski Bakanı
olarak, zor durumdaki Başak Şirketler Grubunu kur
tarmak için Anadolu Bankasının giriştiği operasyo-

T. B. M. M.

B : 54

na muvafakat etmesiyle ilgili ne Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu kararı, ne de Bakanlar
Kurulu kararı bulunmadığı nedenleriyle, Anayasamı
zın geçici 15 inci maddesindeki sorumsuzluk hük
münden yararlanmasının söz konusu olmadığı husu
su da göz önünde bulundurularak, Anayasanın 100
üncü maddesi gereğince Maliye eski Bakanı Adnan
Başer Kafaoğlu hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasını arz ve talep ederiz.
19 . 12 . 1985
Alaeddin Kısakürek
Kahramanmaraş

Mustafa Balcılar
Eskişehir

Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Şükrü Yürür
Ordu

Muzaffer Arıcı
Denizli

Atilla Sın
Muş

Mümtaz Güler
Uşak

İsmail Üğdül
Edirne

Nihat Türker
Afyon

Ahmet Ekici
Kütahya

Nabi Poyraz
Ordu

Yaşar Albayrak
İstanbul

Hüseyin Aydın Arvasi
Van

Ali Babaoğlu
Nevşehir

Hasan Fecri Alpaslan
Ağrı

İlhan Araş
Erzurum

Abdullah Cengiz Dağyar
Antalya

Mehmet Topaç
Uşak

Recep Kaya
Bilecik

Fahri Şahin
Malatya

Necip Oğuzhan Artukoğlu
Burdur

Fahir Sabuniş
Bursa

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Hüseyin Barlas Doğu
Ankara

Kemal tğrek
Bursa

Hüseyin Şen
Artvin

\ Hayrettin Elmas
İstanbul

İsmet Oktay
Eskişehir

Abdullah Altıntaş
Afyon

Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Mehmet Memduh Gökçen
Bursa

Ziya Ercan
Konya
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Engin Cansızoğlu
Zonguldak

Abdurrahman Bozkır
Konya

Ahmet Şevket Gedik
Adana

Mehmet Sezai Pekuslu
Ankara

Göksel Kalaycıoğlu
Ankara

Talat Zengin
Malatya

Şaban Küçükoğlu
Kastamonu

Mehmet Özdemir
Elazığ

Altınok Esen
Konya

Kadir Demir
Konya

Ali Topçuoğlu
Kahramanmaraş

Metin Gürdere
Tokat

Birsel Sönmez
Niğde

Musa öğün
Kars

Fatma Mihriban Erden
İsparta

Nevzat Bıyıklı
Artvin

İhsan Nuri Topkaya
Ordu

R, Ercüment Konukman
İstanbul

Selahattin Taflıoğlu
Yozgat

Hakkı Artukarslan
Bingöl

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
IDeğerli arkadaşlarını, Anayasanın 100 üncü mad
desine göre en geç bir ay içinde olmak üzere, görüş
me günü Danışma Kurulunca tespit edilerek, Genel
Kuruıkın oylarına sunulacaktır.
Arz ederim.
Ç) TEZKERELER 'VE ÖNERGELER
1. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'ın (6/525)
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi
(4/177)
-(BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilme
sine dair önergeler vardır, onları okutuyorum :
Türkiye Büyüik ıMitet Meclisi Başkanlığına
Gündemin «Sözto sorulaır» 'bölümlünde 49 uncu
sırada bulunan «Bir kamu görevlisinin laliklük aley
hinde konuşma yaptığına» ilişkin devlet balkanından
sözlü soru önergemi ilgili kamu görevlisi ile yaptı
ğım görüşme sonucu geri çekiyorum.
. Gereğini arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
24.12.1985
Sabri Irmak
Konya
— 9—
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BAŞKAN— Soru önergesi-.geri verilmiştir.
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batümlu'nun
(6/411), (6/413), (6/426), (6/432) ve (6/433) numa
ralı sözlü Sorularını geri aldığına dair önergesi (4/176)
BAŞKAN '— Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
Gündemin «Sözlü sorular» kısmının 10, l i , 15, 17
ve 18 inci sıralarında 6/411, 413, 426, 432 ve 433
esas numaraları ile yer alan ve Sayın Başbakan ta
rafından cevaplandırılmasını talep ettiğim, 14.8.1985,
19.8.1985 ve 19.9.1985 tarihlerini taşıyan sözlü soru
önergelerim bugüne kadar cevaplanmadığından ve
sorularımın güncelliği kaybolduğundan geri alıyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
24.12.1985
Salbilt Baltanla*
İstanbul
BAŞKAN — Sözlü soru önergeleri geri veril
miştir.
3. — 23.12.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yer
alan 390 sıra sayılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa İki Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine ve
Bir Fıkrasının yürürlükten (kaldırılmasına ve 391 sı
ra sayılı, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile
Bu Kanuna Ek 1239, 1425 sayılı kanunların Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine, bu kanunlara Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
larının, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre, 48 saat
geçmeden gündeme alınması hakkında Plan ye Büt
çe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan
lığının içtüzüğün 53 üncü maddesine göre verilmiş
'bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
23.12Jr9l85 .tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan
ve basılıp dağıitulmiiş 'bulunan 390 sıra sayılı, 506
sayılı Sosyali Sigortalar Kanununa İki Ek, İkli Ge
ceci Madde Eklenmesine ve ©ir 'Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair ve 391 sıra Sayılı, 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu ile Bu Kanuna Elk 1239, 1425 sayılı kanunların
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, !bu kanunlara
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dalir Kanun
tasarılarının, geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nede
niyle ve bir an evvel kanunılaşmasinda yarar umul
duğundan içtüzüğün 53 üncü maddesine göre 48
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saat geçmeden gündeme alınması komisyonumuzca
kararlaştırılmış bulunmaktadır,
Gereğini arz ve rica ederim.
(Saygılarımla.
Cengiz Tuncer
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunacağım :
önergeyi ka'bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu karar ekseriyetle alınmıştır; lütfen
za'bıtlara geçsin, çünkü yazılmamış.
D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri
1. — Gelen kâğıtlardan gündeme alınan ve gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerinin sıralarının ye
niden düzenlenmesine; gündemde 6 ncı sıraya kadar
yer alacak tasarı ve tekliflerin görüşülme sürelerine
dair ANAP Grubu önerisi
BAŞKAN —<• Anavatan Partisi Grubunun, içtü
züğün 19 uncu madıdesin'in son fıkrasına göre veril
miş, iki hususu kapsayan bir önergesi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 24.12.1985 tarihinde yaptığı
toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği
sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerileri
nin, içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uya
rınca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ede
rim,
Pertev Aşçroğlu
Grup Başkanvekili
(öneriler r
1. 23.12.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlaoda yayın
lanan ve gündeme alınması ka'bul edilen 390 sıra sa
yılı, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Ek,
iki Geçici Mad'de Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yü
rürlükten Kalldırılmasına Dair Kanun Tasarısının,
Gündemin 1 inci sırasında, 391 sıra sayılı, 5434
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna
Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, günde
min 2 nc'i sırasında yer alması ve görüşülmelerine bu
günkü birleşim'de başlanılması, diğer kanun tasarı ve
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tekliflerinin, sırasının buna göre teselsül ettirilmesi
önerilmfiştir.
2. '24J1I2.198'5 Sah günkü (Bugünkü) çalışma sü
resinin saat 24.00'e kadar uzatılması ve gündemin
6 ncı sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesinin, 25.12.1985 Çarşamba günü ça
lışma süresi içerisinde bitirilememesi halinde, bu ta
sarı ve tekliflerin görüşülmelerinin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılması önerilmiştir.
ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Gerekçesi yok
Sayın Başkan, gerekçesi izan edilecek mi?
'BAŞKAN — Kanunların önemi ve bir an evvel,
süratle çıkarılması esbabını gerekçe olarak belirtmiş
lerdir efendim.
'M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Oktay, önergenin lehinde mi,
aleyhinde mi efendim?
M SEYFÎ OKTAY (Anikara) — Önergenin aley
hinde Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay, aleyhte.
M SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; üzüntü ile belirtmek istiyorum
ki, yüce Meclis yine bir oldu bitti ile karşı karşıya
•getirilmek durumundadır. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
'BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade
edin, hatibe müdahale ötmeyin lütfen.
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Dün yüce
'Mecliste Danışma Kurulunun bir önerisi oylandı;
'bu öneri, tatil süresini ve tatile katlar da yüce Mec
lisin gündemini saptamıştı.
'Değerli milletvekilleri, demokrasilerde uzlaşmanın
ne derecede önemli olduğunu, zaman zaman, Ana
vatan Partili milletvekili arkadaşlarımız da vurgu
lamaktadırlar. Yüce Meclîste dün oylanan Danışma
Kurulu kararı, bir uzlaşmanın ürünüdür. Bugün bu
önerge ile, üzerinde uzlaşma sağlanan ve yüce Mec
lisin tasvibi ile oluşan karar, maalesef, oy çoğun
luğuna dayanılarak Orta'dan kaldırılmak isteniyor.
Bu, uzlaşmaz bir tutum değil midir? Bu, uzlaşmayı
hiçe saymak demek değil midir? (ANAP sıraların
dan «Değildir» sesleri)
BAŞKAN — Müsaade edin efendiim... Sizden su
al sormuyor ki, kendisi ifade ediyor, lütfen, rica
adıyorum sevgili arkadaşlarım, cevap vermeye baş
larsanız bu işleri yürütemeyiz.
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Demokrasi
lerde oy çoğunluğu esas unsurdur; ancak onun iş
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levinde bazı demokratik niteliklerin de bulunması
gerekir. Bu, çağdaş demokrasinin yadsınmaz bir ge
reğidir.
Oy çoğunluğunun kullanılışı demokratik içerikten
yoksun ise, o oy çoğunluğunun, bir anlamda, âdeta
kaJba kuvvete dönüşmesi, kaba kuvvetten' âdeta fark
sız hale gelmesi, olası bir sonuçtur. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, nedir bu acelecilik; yangın
dan mal mı kaçırıyorsunuz? Alelacele görüşülmesi
istenilen bu yasalar, çeşitli toplum katmanlarının
önemli sosyal haklarına ilişkindir. Bu konularda, bu
toplum katmanlarının görüşleri nelerdir? Bunlar ka
muoyunda tartışılmalıdır, irdelenmelidir; olgunlaştırılarak karar haline getirilmelidir. Toplumu, katılan
toplum düzeyine yükseltmekten neden kaçıyorsunuz?
Demokrasinin şeklî kuralları yanında, özüne ve içe
riğine de neden değer vermiyorsunuz? Bu davranış
lar, toplum ile zıtlaşma sonucunu doğurmaz mı?
Beklentileri, kararlara yansımayan toplumlar, anar
şiyi, terörifcmi zorlamaz mı, sakıncalı odakların doğ
masına neden olmaz mı; toplum, huzursuzluğa itil
mez mi?
Yüce Meclis, hükümetin otomatik karar meka
nizması değildir arkadaşlarım. Artık, buna müsaade
etmemeliyiz. (SHP sıralarından alkışlar)
Yüce Meclisin üstünlüğünü korumak ve kolla
mak her mMeîtvekilinin aslî görevidir. Bu önergeyi
oybirliğiyle yüce Meclis reddetmelidir.
Meclise saygılar sunarım efendim. (SHP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay.
PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — 'Söz İsti
yorum efendim.
BAŞKAN — önergenin her M maddesini yeni
den okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
PERTEV AŞÇIOĞIJU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, konuşmaktan vazgeçtim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi yeniden okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 24.12.1985 tarihinde yaptığı
toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği •
sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerileri
ni, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarın
ca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Pertev Aşçıoğlu
Grup Başkanvekili
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öneriler :
1. 23.12.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yayın
lanan ve gündeme alınması kabul edilen 390 sıra sa
yılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek,
iki Geçici Madde eklenmesine ve bir fıkrasının yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının,
gündemin 1 inci sırasında, 39J1 sıra sayılı, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bu
kanuna ek 1239, 1425 sayılı kanunların Bazı Mad
delerinin Değiş'flirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının,
gündemin 2 nci sırasında yer alması ve görüşülmele
rine bugünkü birleşimde başlanılması, diğer kanun
tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesii önerilmiştir.
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BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza arz ediyorum :
Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir.
önergenin 2 nci maddesini okutuyorum.
2. 24.12.1985 Salı günkü (Bugünkü) çalışma sü
resinin saat 24.00'e kadar uzatılması ve gündemin
6 nci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin
görüşülmesinin 25.12.1985 Çarşam'ba günü çalışma
süresi içerisinde bitirilememesi halinde, bu tasarı ve
'tekliflerim görüşülmelerinin bîtimine kadar çalışma
süresinin uzatılması önerilmiştir.
'BAŞKAN - Bu hususu oylarınıza arz ediyorum:
'Ka'bul edenler. Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiş
ıtir.

i n . — SEÇİMLER
/. ı— Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan
bir üyelik için seçim (4/178)
'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Plan ve Büt
çe Komisyonunda açık bulunan ve Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Milli

yetçi Demokrasi Partisi Gru'bumca Denizli Milletve
kili Sayın İsmail Şengün aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Ka'bul
etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. |— i/pe/ Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıldızlar Savaşı»
adlı stratejik savunma jsistemine ilişkin Başbakandan
sözlü sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün cevabı (6/503)
BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz.
1 inci sırada, İçel Milletvekili. Sayın Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıldız
lar Savaşı» adlı stratejik savunma sistemine ilişkin
Sayın Barbakandan sözlü soru önergesi var.
Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar.
Sayın Başjbakan veya cevap verecek ilgili bakan?.
Buradalar.
önergeyi 'okutuyorum tf
Türkiye 'Büyük MİM Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başjbakan Turgut
özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim.
Durmuş Fikri Sağlar
içel

1. A.'B.D.'nin, «Yıldızlar savaşı» diye adlandırı
lan stratejik savunma girişimi (SDI) adlı projesine
katkıda bulunmak için hükümetlinize çağrı yaptığı
doğru mudur?'
'2. Türkiye'nin bu çağrıya verdiği cevap, Millî
Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk'ün açıkladığı
gi'bi olumlu mudur?
'3. ©öyle bir projeye katılmayı Türkiye; hangi
politik güç ve teknolojik verileri ile karar vermişir?
'Bu projede Türkiye'nin amacı, rolü ve yükümlülüğü
nedir7
" 4. Harcanan milyarlar insan mutluluğu ve re
fahı için değil, insanlığın insan tarafından yok edil
mesi içlin tek yol olan nükleer savaş tehlikesini ar
tıracağına göre, bu tehlikeyi gören dünya milletleri
nezdinde Türkiye'nin politikası ne olacaktır?
„ Ülkemiz ve insanlarımız için böylesine önemli
'bir kararın Türkiye Büyük Millet Meclisimin düşün
celerini öğrenmeden ABD'ne yaptığınız ziyaretiniz
esnasında ABD'ne verildiği söylenen tavizlerden biri
olarak ka'bul edebilir miyiz?
BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan.
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Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır efendim, ha
tırlatıyorum.
MÎLLÎ SAVUNMA BARANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın.
Başbakanımızın cevaplandırmasını istediği yıldızlar
savaşı ile ilgili soru önergesinin, bakanlığımızı ilgi
lendirmesi nedeniyle 'tarafımdan cevaplandırılması
uygun görülmüştür.
Konu, bildiğiniz gibi, 25 Mart 19'8'5 tarihinde
Lüksemlburg'ta yapılan Nükleer Planlama Toplantı
sında, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Baka
nının, diğer NATO üyesi savunma bakanlarına ver
miş olduğu bir mektupla gündeme gelmiştir. Mektup
ana -hatlarıyla şöyledir: Stratejik savunma insiyatifi
adı altında Amerika Birleşik Devletlerinde bir araş
tırma paketi başlatılmaktadır. Bu konu, savunma
sektörünün birçok dallarını ihtiva etmektedir. Konu
ile, gerek ülke olarak, gerek ülkenizdeki özel firma
lar olarak ve gerekse araştırma enstitüleri olarak il
gilenirseniz, biz bu konuda aydınlatıcı seminerler ya
pıyoruz, yetkilileriniz bu seminerlere gelebilirler, ilgili
firmalarınız -yahut da devletten devlete anlaşmaîarlaibu konuda payınıza düşen araştırma konusunu yapa
bilirsiniz; ana hatlarıyla konu budur.

ların ilgilenmesini istemektedir. Geçenlerde basından
da takip ettiğimiz gibi, hepinizin de takip ettiğiniz
'gibi, İngiltere Hükümeti, hükümetten hükümete an
laşma yaparak konuya girmiş bulunmaktadır.
Bazı arkadaşlarımızın, «Uzayın silahlandırılması»
adı altında beyanlarını bu yüce Meclisimizde duy
duk. Aslında konu, bugüne kadar öğrendiklerimiz
muvacehesinde, uzayın silahlandırılması konusu de
ğildir. Konu, tamamen bir inisiyatif meselesidir; do
layısıyla, bir savunma sistemidir ve bu savunma sis
teminde yapılacak birçok araştırmaları kapsamakta
dır. Dolayısıyla, 21 inci asrın bu araştırmalar man
zumesini ihtiva elden bu program dışında kalmayı
düşünmedik; Türkiyemizde de yetişmiş elemanlar
vardır, araştırma enstitülerimiz vardır, konuya gire
bilirler dedik ve basına yapmış olduğumuz açıklama
da bu istikamette olmuştur.
Bunun dışında, konunun politik olarak değerlen
dirilmesi halen bir açıklığa kavuşturulmamıştır. NATO'ya dahil üyelerin konuyla ilgili çeşitli görüşleri
vardır, İngiltere, Batı Almanya gibi büyük NATO
üyesi ülkelerin görüşleri vardır; mesela, İngiltere,
bizzat devletten devlete anlaşmayla girmeyi düşünür
ken; Almanların, daha ziyade firmalarının girmesini
desteklediklerini izliyoruz.

Her ne kadar «Yıldızlar savaşı» adıyla anılsa da
hi, konu genellkle, adından da anlaşıldığı gibi, bir
savunma insiyatifini kapsamaktadır. Yalnız uzayda
değil, uzayla ilgili yahut diğer stratejik konuları ihti
va eden, tüm bir araştırmalar manzumesini ihtiva
etmektedir.
Biz konuyu, gerek bundan önce basına yapmış
olduğumuz açıklamalarda, gerekse Plan ve. Bütçe
Komisyonunda bakanlığımız bütçesi görüşülürken
yapmış olduğum açıklamada ve gerekse geçenlerde
yüce heyetinize takdim ettiğimiz, bakanlık bütçesi
görüşülürken yapmış olduğumuz açıklamada, konu
nun bir araştırmalar manzumesi olduğunu, 21 inci
asrın tüm araştırmalarını ihtiva eden bir konu oldu
ğunu, dolayısıyla ülkemizde de bu sahada .yetişmfiş
elemanlar bulunduğunu, araştırma enstitülerimiz bu
lunduğunu, özel sektörde, bu konunun kendi payla
rına düşecek işleri yapabilecek kabiliyette Ve kapa
sitede firmaların oluştuğunu ve böylece, 21 inci yüz
yılın bu araştırmasının dışında kalmayacağımızı arz
etmiştim.

Konu bugünlerde bu safhadadır; biz ciddiyetle
taklip ediyoruz; gelişmeleri yine yüce Meclise arz
etmekte her zaman fayda görürüz.
Bu vesileyle en derin saygılarımı sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Açıklama yapacak mısınız Sayın Sağlar?
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun.
Sayın Sağlar, süreniz 5 dakika, hatırlatırım.
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; mayıs ayında verdiğim bu
soru önergesine 7 ay sonra cevap almaktan dolayı
gerçekten mutluluk duyuyorum; 7 ay geçmesine rağ
men hükümetin, şu anda sayın balkanın ağzından, bu
konuyla ilgili net bir düşünceye sahip olmadığını
görmekten dolayı da üzüntü duyuyorum.

Hükümet olarak konuyla ilgili görüşümüz bu is
tikamettedir. Kaldı ki, teklifi yapan ülke, bir dev
letten devlete anlaşma talep etmemektedir, firma-13

Bütün dünyanın konusu olan, Rusya ve Amerika
Bürleşik Devletleri başkanlarının zirve toplantısında
ele alınan «YıMız Savaşları» adı altındaki stratejik
silahlanma projesi, aslında bir silahlanma projesidir;
bildiğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla, her iki süper
gücün kendini nükleer silahlardan korumak için uza-
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yi silahlandırması projesidir. Böyle bir projenin içe
risinde Türkiye'nin ne şekilde yer alacağı halen hü
kümet tarafından net bir sekide ortaya konmamış
tır. Bu, bir teknolojik kulüp değildir; bu, doğrudan
doğruya silahlanmaya yönelk bir kuruluştur, bir
projedir.
Yalnız, bu arada, 7 aylık süre içeri'sinde hükü
metin, başta Fransa'nın öncülük ettiği, AVfupada
kurulan EUREKA'ya girdiğini gözledik; sayın bakan
da bunu ilettiler. Ancak, biz, EUREKA'ya girme
mize, AVrupa 'toplulukları içerisinde yer almamıza
bir yerde katılıyoruz; fakat Birleşik Amerika'yla olan
ilişkilerimizi bir türlü anlayamıyoruz.
Kaldıki, yapılan bir istatistiğe göre Türkiye, her
10 bin kişiden ancak 3 tane bilim adamına sahip
iken; yani toplam 7 bin bilim adamına sahip iken,
araştırma için bütçesinden sadece 30 milyar Türk
Lirası ayırmış iken, diğer ülkeler bütçelerinde tril
yonlar ayırmış iken ve bilim adamları sayısı bizden
çok daha fazla iken, bizde bir tek lazer fizikçi'sinin
bulunmamasına karşın, böyle bir teknolojik araş
tırma projesinin içerisinde nasıl yer alacağız, ben yi
ne buna da hayret ediyorum.
Sayın mlMdlVekilleri, bu, doğrudan doğruya bir
silahlanma projesidir; yani insanlığın yok edilmesi
için, süper güçlerin birbirlerine karşı kendilerini ko
ruyabilmesi için, iç politikalarında istikrarı sağlaya
bilmek için, politik bir düzenle, kendilerini koruma
adı altında yapılmış bir silahlanma projesidir. Böyle
bir projenin içerisinde yer almanuzdan dolayı, özel
likle nükleer savaş* projesinin içerisinde yer alma
mızdan dolayı yahut yer alacağımızdan dolayı da
'bundan doğacak sonuçları kuşkuyla karşılıyorum.
Çünkü, bugün gerçekten dünya üzerinde bir buçuk.
milyar insan sağlık olanaklarından mahrum iken, 2
milyar insan içme suyuna sahip değilken, 1 milyon
'insan açlık ve yoksullukla karşı karşıya iken, 400
milyon insan eksik ve az beslenirken, 800 milyon
yetişkin, okuma yazma bilmez iken, 250 milyon in
san, okul çağındaki çocuklar okula gidemez iken, 600
milyon işsiz var iken, bu kadar büyük rakamların,
silahlanma adı altında harcanmasına biz karşı çık
maktayız. Hele hele insanlığın kökünü kazıyacak
olan nükleer silahlanmaya tamamen karşıyız.
Bu görüşler doğrultusunda sayın bakandan ve
hükümetten daha net bilgilerle Türkiye Büyük Mil
let Meclisini aydınlatmasını diler, saygılar sunarım.
ÜSBP sıralarından alkışlar)
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar.
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Soru cevaplandırılmıştır.
2. ı— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
DESİYAP'ın ortak ^olduğu işçi şirketlerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504)
BAŞKAN — 2 nci sırada Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, Sayın Başbakandan sözlü soru
su var.
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Bura/dalar.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
3. ı— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde 'meydana
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önerges (6/505)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili
Cüneyt Oanver'in, Sayın Başbakandan sözlü sorusu
var.
Sayın Cüneyt Canver?... Buradalar.
Sayın Başbakan? Yok.
Soru ertelenmiştir.
4. ı— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekili
Cüneyt Canver'in, Sayın Başbakandan sözlü sorusu
var.
Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir,
5. t— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/507)
6. •— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508)
BAŞKAN — 5 ye 6 ncı sırada İçel Milletvekili
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sözlü so
ruları var.
lîçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan pözlü
soru önergesi (6/509)
BAŞKAN — 7 nci sırada, Ay'dın Milletvekili
Ertuğrul Gökgün'ün, Sayın Başbakandan sözlü soru
su var.
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Buradalar.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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8. ı— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
yurdumuzda ^yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/511)
'BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Barbakandan söz
lü sorusu var.
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
bazı firma ve kuruluşların ertelenen İve yatırılmayan
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513)
'BAŞKAN — 9 uncu sırada îçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Bşabakandan söz
lü sorusu var.
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
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14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suu
di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatan
daşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424)
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili
Sayın Cüneyt-Canver'in, Sayın Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu var.
Sayın. Canver?.. Buradalar.
Sayın Dışişleri Bakanı? Yok.
Soru eftdenmiştir.
15. ı— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426)
BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözlü soru geri alın
mıştır.
16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
tedavi nedeniyle yapttğı son ABD seyahatine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518)
BAŞKAN — 16 nci sırada, içel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan söz
lü sorusu var.
İçtüzüğün 97 nci ımadkles'ine göre ertelenmiştir.

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411)
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak \edilen parsaların
17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru lönergesi
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst
(6/413)
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
(BAŞKAN — 10 ve 11 inci sıradaki sözlü sorular
önergesi
(6/432)
igeri alınmıştır.
BAŞKAN — 17 nci sıradaki sözlü soru geri alın
12. >— Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
mıştır.
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
(6/514)
lü soru önergesi (6/433)
BAŞKAN — 1*2 nci sıratta, Sinop Milletvekili
BAŞKAN — 18 inci sıradaki sözlü soru geri alın
'Sayın 'Barış Çan'ın, Sayın 'Barbakandan sözlü sorusu
mıştır.
^^^|
var.
19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'
Sayın Barış Can? Yok.
in,
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan
Sayın Başbakan?. Yok.
sözlü
soru önergesi (6/434)
Soru ertelenmiştir.
BAŞKAN
— 19 uncu sırada, İstanbul Milletve
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — 'Biraz evvel
kili
Sayın
Hüseyin
Avni Güler'in, banker ve banker
Sayın Başbakan bura'da İdi. (ANAP sıralarından
zedelere ilişkin Sayın Başbakandan sözlü sorusu var.
«Beklemek zorunda değil» sesleri)
Sayın Hüseyin Avni Güler?. Buradalar.
'BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
Sayın Başbakan? Ydk.
13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
Soru ertelenmiştir.
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü
20. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
soru önergesi (6/515)
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili
sözlü soru önergesi (6/519)
'Barış Çan'ın, Sayın 'Başbakandan sözlü sorusu var.
Sayın 'Barış Can? Yoklar.
BAŞKAN — 20 inci sırada, İçel MMe'tvekili Sa
Sayın Başbakan?.. Yok.
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan söz
Soru ertelenmiştir.
lü sorusu var.
15 —
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'içtüzüğün 97 nci maddesine 'göre ertelenmiştir.
Soru ertelenmiştir.
21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'
24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
(6/471)
gesi (6/437)
BAŞKAN — 21 inci sırada, Diyarbakır Milletve
BAŞKAN — 24 üncü sırada Aydın Milletvekili
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köy
kili Sayın Malhmud Altunakar'ın, Sayın Başbakan
işleri Bakanından sözlü sorusu vardır.
dan sözlü sorusu var.
Sayın Ertuğrul' Gökgün?. Burada.
Sayın Altunakar? Buradalar. •
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı? Yok.
Sayın Başbakan? Yok.
Soru ertelenmiştir.
Soru ertelenmiştir.
25. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
taş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına ya
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi ara
naşan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına
sındaki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan söz
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
lü soru önergesi (6/453)
(6/473)
(BAŞKAN — 22 nci sırada, Diyarbakır Milletve
BAŞKAN — 2'5 inci sırada, Hatay Milletvekili
kili Sayın Kadir Narin'in, Sayın Barbakandan sözlü
Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için
sorusu var.
iskenderun Limanına yanaşan bazı yük gemilerine
Sayın Kadir Narin?.. Buradalar.
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
Sayın Başbakan? Yok.
dan sözlü sorusu vardır.
Soru ertelenmiştir.
Sayın Abdurralhman Demirtaş? Yok.
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Başbakan 'bu
Sayın Ulaştırma Bakanı Yok.
rada; Sayın Başbakan şimdi dışarıya çıktı.
Soru ertelenmiştir.
BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz salonda ol
26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
ması lazım.
si
hayvanlarının
sayısına ve besicilere kullandırılan
KADÎR NAR'ÎN '(Diyarbakır) — O zaman Mec
krediye
ilişkin
Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanın
listen kaçıyor. Böyle Başbakan olmaz; Meclisten ka
dan sözlü soru önergesi (6/475)
çamaz.
BAŞKAN •— 26 nci sırada, Aydın Milletvekili
BAŞKAN — Efendim, Meclis İçinde bulunmayan
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyiş
kimsenin nerede olduğunu takip benim vazifem de
leri Bakanından sözlü sorusu vardır.
ğildir. Ben, Meclis içinde ararım, Meclis içinde bu
Sayın Ertuğrul Gökgün?. Burada.
lunmuyorsa yok derim. Siz söylersiniz, zaten zabıt
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı? Yok.
lara geçti. '
Soru ertelenmiştir.
KADÎR NARİN ^Diyarbakır) — Sayın Başkan,
27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
Sayın Başbakan Meclisten kaçıyor. Savunmayın Sa
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere
yın Başkanım.
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
BAŞKAN — Savunma değil, mecburuz bunları
soru
önergesi (6/476)
belirtmeye, 'ben Başkan olarak bunları belirtmeye
mecburum. Evet, bana ait vazifeden bahsediyorsu
BAŞKAN — 27 nci sırada, Aydın Milletvekili Sa
nuz ama...
yın Ertuğrul Gökigün^ün, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü sorusu vardır.
23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in
Sayın Ertuğrul Gökgün?. Burada.
Çorum fline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı? Yok.
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
Soru ertelenmiştir.
(6/456)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SökmenBAŞKAN — 23 üncü 'sırada; Çorum Milletvekili
oğlu'nun,
mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin
AK Ayhan Çetin'in, Ulaştırma Bakanından sözlü so
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur
rusu vardır.
bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
Sayın Ali Ayhan Çetin?. Yok.
nından sözlü soru önergesi (6/477)
Sayın Ulaştırma Bakanı? Yok.
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BAŞKAN — '28 inci sırada, Hatay Milletvekili
'Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Sayın Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü sorusu vardır.
Sayın Murat Sökmenoğlu? Burada..
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı? Yok.
Soru ertelenmiştir.
29. — Aydın -Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım
Orman ve Köyîşleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/478)
(BAŞKAN — 29 uncu sırada, Aydın 'Milletvekili
Ertuğrul Gö'kgün^ün, Tarım Orman ve KÖyişler Ba
kanından siözlü sorusu vardır.
Sayın Ertuğrul Gök'gün? Burada.
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı? Yok.
Soru ertelenmiştir.
30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479)
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Çorum MiMvekili
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu vardır.
Sayın Ali Ayhan Çetin? Ydk.
Sayın Bayındırlık ve îskân Bakanı? Yok.
Soru ertelenmiştir.
31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir
gazetedeki habere ilişkin Başbakan sözlü soru öner
gesi (6/480)
BAŞKAN — 3*1 inci sıralda, Kahramanmaraş Mille'tvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Sayın Baş
bakandan sözlü sorusu vardır.
Sayın Bayezit? Burada.
Sayın Başbakan? Yok.
Soru ertelenmiştir.
32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Ankara hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/485)
BAŞKAN — 32 nci sırada, Erzurum Milletvekili
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın İçişleri Baka
nından sözlü sorusu vardır.
Sayın Hilmi Nalbantoğlu? Burada.
Sayın İçişleri Bakanı? Yok.
Görevlendirdiği 'bir bakan? Yok.
Soru ertdenmiştir.
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33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/486)
BAŞKAN — 33 üncü sırada, Erzurum Milteflvek'ili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın İçişleri Ba
kanından sözü'ü sorusu vardır.
Sayın Nalbantoğlu? Burada.
Sayın İçişleri Bakanı? Yok.
Soru ertelenmiştir.
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumlulu
ğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sözlü sorusu vardır.
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu? Burada.
Sayın Başbakan? Yok.
Soru ertelenmiştir.
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetlere
karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü
ğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/489)
BAŞKAN — 35 inci sırada, Hatay Milletvekili
Sayın Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Devlet Baka
nından sözlü sorusu vardır.
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu?.. Burada.
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492)
BAŞKAN — 36 ncı sırada, îzmir Milletvek/li Hüsevin Aydemirdin, Sayın Başbakandan sözlü sorusu
vardır.
Sayın Hüseyin Aydemir?.. Burada.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
37., — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir
taş'm, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/493)
BAŞKAN — 37 nci sırada, Hatay Milletvekili
Sayın Abdurrahman Demirtaş'm, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü sorusu vardır.
Sayın Demirtaş?.. Burada.
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Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

düşüyor; fakat hükümet temsilcisi sayın bakanlar gel
miyor; bulunmadıkları takdirde...
BAŞKAN — Efendim, bunu İçtüzük değişikliğin
de hep beraber nazarı itibara alırız Sayın Salim Erel.
Şimdiki İçtüzüğümüz böyle...
Evet, sorulara devam ediyoruz.

BAŞKAN — 38 linçi sırada, Konya Milletvekili
Sayın Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu vardır.
Sayın Salim Erel?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, müsa
ade ederseniz usul hakkında söz istiyorum.
IBAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, lütfen.,.

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/496)
BAŞKAN — 40 inci sırada, Adana Milletvekili
Sayın Cüneyt Canvter'in, Sayın Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Canver?.. Yok.
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok.
Ertelenmiştir.

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulama
yış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu vardır.
Sayın Nalbantoğlu?.. Burada.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, usul
hakkında söz istiyorum.
IBAŞKAN — Efendim, ne usulü?
SALİM EREL (Konya) — İçtüzüğün 97 nci mad
desiyle ilgili olarak söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine
Ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/500)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Edirne Milletvekili
Sayın Türkân Turgut Arılkan'ın, Devlet Balkanı ve
Sayın Başbakan Yardımcısından sorusu bulunmak
tadır,
Sayın Arıkan?... Buradalar.
Sayın Başbakan Yardımcısı?... Yok. GörevliendirdiğİL sayın bakan?... Yolk.
Ertelenmiştir^
42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası
SALİM EREL '(Konya) — İçtüzüğün «Sözlü so
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
ruların gündeme alınması» ile ilgili 97 nci maddesin
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
de şöyle denilmektedir : «Hükümet bir sözlü veya ya
BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili
zılı sorunun cevabını, kamu yararı sebebiyle veya ge
Sayın
Cüneyt Canver'in, Sayın İçişleri Bakanından
reken bilgilerin derlenebilmesi için bir ayı geçmemek
sözlü sorusu bulünmakıtadır.
üzene geciktirebilir; bu takdirde Meclis Başkanlığına
ISaym Cüneyt Canıver?... Yok.
bilgi verilir.»
. Sayın İçişleri Bakanı?... Yok.
Benim şu anda Meclise sunmuş olduğum sözlü
Eirtelıeınmiiıştir!,
sorum 1 ayı çok geçkin bir süreden beri gündemde bu
43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
lunmaktadır.
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
Bu konuda yüksek Başkanlığınıza hükümet tara
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
fından bilgi verilmiş midir?
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
BAŞKAN — Yazılı sorularda bilgi verme işlemi
dan sözlü soru önergesi (6/502)
yapılıyor; sözlü sorularda bir bilgi bize intikal etme
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hakkâri Milletve
di Sayın Salim Erel. Sorularda, Başkanlığın da ya- ı kili Mehmet Saüt Erol'un, sıkıyönetimle ilgili Sayın
pacağı bir şey yok.
Başbakandan sözlü sorusu bulunmaktadır.
SALİM EREL (Konya) — Saniyen, bir milletve
Sayın Mehmet Sait Erol?,.. Yolk.
kili 2 oturumda bulunmadığı takdirde sözlü sorusu
Sayın Başbakan?... Yolk.
— 18
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Elenmiştir.
44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)
'BAŞKAN — 44 üncü sarada, İstanbul Mffletvekili Sayın İmren Aykut'un, Bayındırîılk ve Islkân
Balkanından sözlü sorusu bulunmaktadır.,
'Sayın İmren Aykut?.., Buradalar.
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?... Yoklar.
Ertelenmiştir^
45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla
Emniyet^ Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6(521)
BAŞKAN — 45 inci sırada, Konya Milletvekili
Sayın Sal'im Eirefkı, Sayın İçişleri Bakanından söz
lü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Ere!?... Buradalar.
Saym İçişleri Bakanı?,.. Yok.
Ertelenmiştir.
46. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, Almanya'da Öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport 'Verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/522)
BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletvekili
Sayın Feridun Şaikir öğünç'ün, İçişleri Bakanından
sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Feridun Şaikir öğünç?... Buradalar.
Sayın İçişleri Balkanı?... Yok.
Eribelenmıişitıiır,
47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas dölünden kanal açarak yapılan
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
BAŞKIAN — 47 nçıi sırada, Edirne MiUefcvekiili
Sayın Seyit Hüsamettin KonUksever'in, Sayın Tarım
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü sorusu bulun
maktadır.
Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever?... Burada
lar.
Saym Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı?... Yok.
ErıteHenmliştir.:
48. — (Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Tarım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır
Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü
tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/524)
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BAŞKAN — 48 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Tarıraı Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Kadir Narin?... Buradalar.
Sayın Tanım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok.
iEröeienm'iştir.
49. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525)
BAŞKAN — 49 uncu sırada bulunan, Konya
Müleövek'ili Sayın Sabri Irmak'ın, Sayın Devlet Ba
kanından sözlü sorusu geri alınmıştır.
50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526)
BAŞKAN — 50 noi sırada, Manisa Milletvekili
Sayın Abdullah Çakııefe'riin Devlet Bakanından söz
lü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Abdullah Çakıreıfe?... Buradalar.
Sayın Devlet Bakanı?... Yoklar.
Ertelenmiştir!
51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından, sözlü soru önergesi (6/528)
İÖAŞKAN — 51 inci sırada, Uşak Milletvekili
Saym Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü sorusu bulunmaktadır.
Saym Yusuf Demir?... Yok.
Saym Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?...
Yok,
Ertelenmiştir.
52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/529)
BAŞKAN — 52 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Saym Hilmi Nalbanıtoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan <sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Nalllbanitoğlu?... Buradalar.
Sayın Başbakan?... Yok.
Ertelenmiştir.;
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/530)
BAŞKAN — 53 üncü şırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Başbakandan
sözlü sorusu bulunmaktadır,
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Sayın Albacıgil?... Buradalar.
Sayın Başbakan?... YokH
Ertelenmiştir,.
54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/531)
ıBAŞKAN — 54 üncü sırada, Şanlıurfa MilMveIkili Sayın Veoihi AtaMı'nın, Ulaştırma Balkanından
sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın Vecihi Ataklı?... Buradalar.
Sayın Ulaştırma Bakanı?... Yoiklar.
Britelenıriiıştir.
55. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
Şanlıurfa İli köylerine götürelecek olan hizmetlere
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/532)
ıBAŞKAN — 55 incıi sırada, Şanlıurfa Milletvekili
Saym Vecihi Atalklı'nın, Tarım Orman ye Koyişleni
Bakanından sözlü sorusu buHunımaktadır.
Sayın Vecihi Ataklı?.., Buradalar.
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok
lar.
Ertelenmiştir.
56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in,
Manisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/533)
BAŞKAN — 56 ncı sırada, Manisa M'illetvekii
Sayın İsmet Turfaang.il'lin, Sayın Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu bulunmaktadır.
Sayın İsmet Turibangi!?... Burada.
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/534)
BAŞKAN — 57 nöi sırada, Aydın Milletvekilli
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu vardır.
Sayın Gökgün?... Burada.
Cevap verecek bakan?,.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

24

12.1985

0:1

IBAŞKAN — 58 inci sırada, İstanbul Milletvekili
Sayın İmren Aykut'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik
-Bakanından sözlü sorusu vardır.
Sayın Aykut?... Burada.
Cevap verecek sayın bakan?... Burada.
Sözlü soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı tarafından sözlü cevaplandırılmasına delalet
leriniz için arz ederim.
Saygılarımla.
N
İmren Aykut
İstanbul.
Soru 1. İşyerlerinde kurşun zehirlenmesi olay
larının ciddî boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu ko
nuda Bakanlığın aldığı veya almayı düşündüğü tedbir
ler nelerdir?
BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun efendim; sü
reniz 10 dakikadır.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Sayın İm
ren Aykut. Hanımefendinin sözlü sorusuna cevap
vermek için huzurunuzdayım.
Saym Başkan, kurşun ve bileşikleri, yaklaşık 2 000
yıldan beri insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kul
lanılmaktadır. Günümüzde ise, kurşunun kullanım
alanının giderek artması sonucu meslek hastalığına
ve ölümlere yol açması dikkati çekmiş ve bu konu
da detaylı çalışmaların gereği ortaya çıkmıştır.
Dünyada çalışma şartlarını düzenleyici yönde
alınan medikoteknik tedbirler sonucu, kurşunun yol
açtığı meslek hastalığı ve ölüm sayısı, eskiye oranla
çok azalmıştır. Anoak bu konu, memleketimizde
hâlâ birinci derecede önemini korumaktadır. 1984
yılında Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına geçmiş,
mesleği gereği hasta olan 599 vakadan 255'ine kur
şun ve tozlarının sebep, olduğu belirtilmiştir. Bu ra
kamlar, ülkemizdeki durumu bütünüyle yansıtmak
tan çok uzak olmakla beraber, konunun önemini gös
termesi bakımından ilginçtir.

Kurşun bileşikleri ve alaşımlarının pek çok iş
kolunda yaygın bir kullanım alanı 'bulunmaktadır.
Bugün kurşun ve bileşiklerinden etkilenmenin en be
58. ••>— İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, iş lirgin olduğu işkolları arasında; kurşun madenciliği,
metalürji, akü üretimi, tipo matbaacılığı sayılabilir.
yerlerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin
Ancak, çeşitli işkolları, kurşun zehirlenmesi açısın
sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
dan aynı derecede önem taşımazlar.
Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/535)
20 —
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Endüstride etkilenmelere yol açan inorganik
kurşun bileşikleri, vücuda başlıca sindirim ve solu
num yoluyla girer. (Organik kurşunun vücuda girişi
ise, deri yoluyla olmaktadır. Solunum yoluyla vücu
da giren kurşun, albsorbsiyon düzeyi parçacığının
büyüklüğüne, kimyasal yapısına ve işçinin solunum.
kapasitesine bağlıdır. Sindirim sistemi yoluyla girişi
ise, kurşun 'tozlarının yutulması sonucu olur.
Organizmanın kurşundan etkilenmesi, etkilenme
nin derecesi, kişinin bünyesiyle yakından ilgilidir.
Dolayısıyla toksdn etkiler ufak delikliklerden 'kalıcı
bozukluklara kadar gidebilir. Hemotopoetik sistem,
sinir sistemi, renal sistem ve gastrointestinal sistem
üzerimle tofcsik etkiler görülebilir.
Kurşun zehirlenmesinin önlenmesi veya en az
düzeye indirilmesi, kurşunla çalışan işyerlerinde alı
nacak teknik önlemler ile birlikte, işçilerin eğitilme
leri ve kendilerine verilen kişisel koruyucu malzeme
lerin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Anlaşılacağı
üzere, kurşun ve bileşiklerinin çalışanlar üzerindeki
etkilerinin fazla olması ve bu etkilerin, gerek işveren,
gerekse işçi tarafından bilinmemesi; ayrıca daha ön
ce bahsettiğimiz gibi, kurşun zehirlenmesinin ülke
mizde hâlâ meslek hastalıklarında birinci derecede
önemli olması nedeniyle, 1985 yılı Şubat ayında, Ba
kanlığımızın birimi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Enstitüsü tarafından bu konuda bir araştırma başla
tılmıştır. Araştırma gereği, kurşunla çalışan ve etki
lenmenin en büyük boyutlarda olduğu düşünülen akü
imalat, tamir, montaj ve matbaa işkollarında; Anka
ra İlinde akü ve matbaa, İzmir ve Adâna'da ise akü
işkolunda birinci aşama çalışmaları, Eylül 1985 ta
rihinde sonuçlandırılmıştır.
Bu işyerlerinde çalışan işçilerden alınan kan numunelerindeki kurşun miktarlarının tespiti laiboratuvarlarısmzda, atomik albsorbsiyon spektrofatometresi
ile eritrosit protoporfirin IX miktarları ise fluorometrik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca, bazı işyerle
rinde iş ortamındaki kurşun miktarım belirlemek üzere,
hava numuneleri de alınmıştır. Yapılan tespitlerde iş
çilerin yüzde 7,4'ünde sınırda kurşun zehirlenmesi
olayının mevcut olduğu; ama çalışanların yüzde 39,5'
inin yüksek oranda zehirlenmeye maruz' kaldığı gö
rülmüştür. Bu işçiler içinde sigortasız çalışanların
mevcut olduğu tespit edilmiştir.
önce, kurşun zehirlenmesine maruz kalan işçileri
tedavi ettik ve ediyoruz. Sigortasız işçi çalıştıran iş
yerlerini sigorta müfettişleri vasıtasıyla takibe aldık
ve gereğini yapıyoruz Zehirlenme olaylarının görüldü
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ğü bu işyerlerinde alınabilecek makul ve zaruri tedbir
leri belirledik. Bunları, iş güvenliği müfettişlerimiz,
bundan sonraki teftişlerinde sürekli takip edeceklerdir.
Bastırdığımız küçük; ama fonksiyonel bir broşürü
de kurşunla çalışan yerlerdeki işçilerimize dağıtıyoruz.
Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri; bakan
lığımızın yürüttüğü ve hiç duyulmayan; ama işçileri
mizin sağlığı açısından gerçekten önemli olan, ülke
mizde yulardır ihmal edilmiş; fakat bakanlığımızın
ise geliştirmek için yoğun gayret sarf ettiği bir konu
da, kısa bir takdim yapmak fırsatını bana verdikle
rinden dolayı, önce İstanbul Milletvekili Sayın İmren
Aykut Hanımefendiye ve yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Aykut, açıklama yapmak istiyor musunuz
efendim?
İMREN AYKUT (İstanbul) — Teşekkür ederim,
Saym bakanın cevabını tatminkâr buldum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Soru cevaplandırılmıştır.
59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, di
zel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
BAŞKAN — 59 uncu sırada, Kayseri Milletve
kili Sayın Mehmet Üner'in, Sayın Sanayi ve Ticaret
Bakarandan sözlü sorusu vardır.
Saym Mehmet Üner?.. Buradalar.
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakam?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtas'm, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537)
BAŞKAN — 60 inci sırada, Hatay Milletvekili
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ıri, Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü sorusu vardır.
Saym Abdurrahman Demirtaş?.. Yok.
Cevap verecek saym bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
61. — Çorum Milletvekili AH Ayhan Çetm'in,
Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına
ilişkin Bayındırltk ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/538)
BAŞKAN — 61 inci şurada, Çorum Milletvekili
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve M â n
Bakanından sözlü sorusu vardır.
Saym Ali Ayhan Çetin?.. Buradalar..
Saym Bayındırlık ve İskân Bakanı?.. Yok.
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Soru ertelenmiştir.
62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'
m, Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbir
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(61539)
BAŞKAN — 62 nci sırada, Kayseri Milletvekili
Sayın Muzaffer Yıldınm'ın, Devlet Bakanından
sözlü sorusu vardır.
Sayın Muzaffer Yıldırım?.. Yok.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki
Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine ye Bir Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733)
(S. Sayısı: 390) (1)
BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz.
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63. — U^ak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı
ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540)
BAŞKAN — 63 üncü sırada, Uşak Milletvekili
Sayın Yusuf Demir'in, Sayın Başbakandan sözlü
sorusu vardır.
Sayın Yusuf Demir?.. Yok.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
Alınan karar gereğince, 506 Sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa İki Ek, İki Geçici Madde Eklenme
sine ve Bir Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesine başlıyoruz.
Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar lütfen.
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum...

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1. — Tasarı ve tekliflerin Başkanlıkça ilgili ko
misyonlara havalesi hakkında.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ra
porun okunmasından önce, konunun, bu komisyonda
görüşülüp görüşülemeyeceğine dair söz istiyorum.
BAŞKAN — Anlayamadım efendim.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu raporun, ko
misyonda ne şekilde ele alınacağına dair usul hak
kında söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Usul hakkında, lehte mi, aleyhte mi
söz istiyorsunuz efendim?
M. NURİ ÜZEL < Eskişehir) — Aleyhte Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekili arkadaşlarım; daha sonra, 386,387
ve 388 sıra sayılı yasa tasarılarıyla, yine 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununu ilgilendiren ve 1479 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanla(1) 390 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

rm sosyal sigortalılıklarını ilgilendiren hususları
mütalaa edeceğiz; şimdi ise bu 390 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. Ancak,
şu hususu görüyoruz: 390 sıra sayılı bu yasa tasa
rısı, Başkanlık tarafından sadece Plan ve Bütçe Ko
misyonuna havale edilmiş ve bu tasarı Plan ve Büt
çe Komisyonundan buraya gelmiştir/ Plan ve Bütçe
Komisyonu esas komisyonlardan birisidir; elbetteki
oraya da gidecektir. Yalnız, şimdiye kadar olduğu
gibi, esas komisyon olan Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonunun asıl görevi, sosyal içerikli kanun tasarı
larını mütalaa ve müzakere etmektir. Dolayısıyla, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu ilgilendiren hususla
rın, esas komisyon olarak Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunun görevleri arasında olması gerekirken, Baş. kanlıkça bu tasarının, neden Sağlık ve Sosyal işler
Komisyonuna havale edilmeyip, doğrudan doğruya
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesiyle iktifa edil
diğini bir türlü anlayamadık.
Değerli arkadaşlarım, şu Meclisin açıldığı gün
den beri, hepimizin üzerinde herhalde, büyük ihti
yaç duyduğumuz içtüzüğümüzü bir türlü tanzim
edememiş olmamızın mütemadiyen üzüntüsünü çeki-
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yoruz ve şimdiye kadar çıkan birçok münakaşalar,
zannediyorum ki, bu usulümüzü tam manasıyla tes
pit edemediğimizden ve şimdiye kadar iki yıl içerisin
de bunu yerine getiremediğimizden bu sebepsiz ça
tışmalara mahal vermektedir.
Şimdi, bunun bir örneğini daha bu komisyonun
çalışmasında görüyoruz. Esas komisyon olarak Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonunun görevi gerekir
ken, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu ilgilen
diren bu tasarı, neden Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna havale edilmedi de, diğer bütün tasarılarda1
olduğu gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından
getirildi?
Aynı şekilde, 391 sıra sayılı, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 1239,
1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı da Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülmüş ve huzurunuza gelecek
tir. O yasa da, sosyal içerikli olmak itibariyle, Emekli
Sandığına taalluk eden birtakım konularda, tamamıy
la kişilerin zatî hukukuna taalluk eden birtakım
hükümleri meydana getirmektedir; neden acaba bu
yasa tasarısı da, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nundan geçmemiştir? Bu, aynı zamanda, İçtüzüğün
de Başkanlık tarafından ihlalidir.
387 sıra sayılı bir tasarı var elimizde; o da geçe
cek; fakat ona bakıyoruz, sadece Sağlık ve Sosyal
İşler Komisyonundan geçiyor, Plan ve Bütçe Ko
misyonundan geçmiyor. Aslına bakarsak, belki bunun
aslında Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesi la
zım. Çünkü, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
nun Teşkilatını ve çalışmasını ilgilendiren bir kanun
olması itibariyle, o kanunda, genel müdürlüğe, ku
rumca 10 milyon liradan fazla olmak üzere aktedilecek sözleşmeler ve yapılacak işler hususunda karar
vermek yetkisini ve bunun da Bakanlar Kurulunca
10 misline kadar artırılması yetkisini bir maddeyle
veriyoruz. Asıl budur Plan ve Bütçe Komisyonun
dan geçecek olan madde. Çünkü, sözleşmeler ve yapı
lacak işlerin malî bünyeleri hakkında, eğer Plan ve
Bütçe Komisyonunun görüşü ahnmayacaksa, dola
yısıyla Sayıştayın da murakabesine tabi olmayan
böyle bir kurumda, buna Plan ve Bütçe Komisyonu
görüşlünü vermeyecekse, o zaman her iki esas ko
misyon da görevini yapmamış olmaktadır.
Bu itibarla, şimdi müzakeresine başlayacağımız
390 sıra sayılı Kanun Tasarısının, usul noksanlığı
söbdbüyle, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna ha-
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valesini takdirlerinize sunuyor ve 'bunu teklif edi
yorum.
Saygiar sunarım efendim.
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENÖİZ TUNCER (Kayseri) — Komisyon olarak
söz istiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor; lehte mi
efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Cevap mahiyetinde
söz istiyorum.
BAŞKAN — Cevap vereceksiniz.
Sayın Tuncer, cevap mahiyetinde olmaz, lehinde
veya aılıeyhinde konuşacaksınız.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Konuşmacının aley
hinde söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Evet, görüşün aleyhinde, yapılan
işin lehinde 'buyurun ©fendim. (ANAP sıralarından
alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ. TUNCER (Kayseri) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan,'
Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; 'bilindiği
üzere, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinde komisyon
lar çalışırken, İçtüzüğe uymak medbııriyetindediırfer,
bunlardan Plan ve Bütçe Komisyonu da, aynı şekil
de İçtüzüğe uymak durumundadır. Bugün, Meclisi
mizin gündemine gelen 506 sayılı Yasa ile 5434 sayılı
Yasa, 22 Aralık Pazar günü Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmüştür. Bu görüşme ve şekilde ol
muştur; izninizle bunu açıklamak istiyorum.
İçtüzüğümüzün 74 üncü maddesini aynen okuyo
rum : «Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bütün
'bakanlarca imzalanmış olarak ve gerekçesi ile bir
likte Meclis Başkanlığına sunulur.
Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkın
da bilgSier, kaldırtması veya eklenmesi istenilen hü
kümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiş
tirtmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü " açıkça
gösterilmek lazımdır.
Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğru
dan doğruya, havale eder ve bunu tutanak dergisine
ye ilan tahtasına yazdırır.
Bu 'havaleye toir mMetvekili itiraz etmek isterse
oturumun 'başında söz alır.»
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İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre Meclis Baş
kanlığı bu 2 yasayı da (ki, şu anda söz konusu olan
506 sayılı Yasadır) direkt olanak Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale etmiştir. Plan ve Bütçe Ko
misyonu, kendisine havale edilen bu yasa tasarısını
görüşmüştür. Burada bir usulısiMük yoktur.
Ayrıca, İçtüzüğün 35 inci maddesi, «Bir komis
yon, kendisine havale edilen tasarı veya teklifi, haş
ka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, gerek
çeli olarak tasarı veya teklifin o komisyona havalt
edilmesini isteye'bMir.
Bir komisyon, kendisine ha'vaile edilen tasarı ve
ya teklif yahut herhangi 'bir mesele için, bir başka
komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekilii görürse,
tasarı veya teklifin o komisyonda görüşüldükten son
ra iadesini isteyebilir» demektedir ve devanı ediyor;
o kısmını okumuyorum,
Değerli arkadaşlarım, pazar günü saat 10.00'da
açıdan görüşmede, Sosyaldemokrat HaKkçı Partiye
mensup bir değerli üye arkadaşımız itirazını yapmış
tır, önergesini vermiştir, önerge komisyonda görüşül
müştür, oylanmıştır ve reddedilmişir.
Ayrıca, aynı gün, genel kurulun ilk oturumunda,
yine iki milletvekili arkadaşımız bu konuda müra
caatta bulunmuşlar ve öğlenden sonrakli oturumda
genel kurul bu konudaki mütalaasını açıkça bildir
miştir. Tutanaklardan aldığım şekliyle okuyorum :
«BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sabahki otu
rumun hasında iki sayın arkadaşımız 20.li2.1985 ta
rihli gelen evraklarda yayın/tanan tasarılardan ikisi
nin, Plan ve Bütçe Komisyonuna Başkanlıkça yapı-
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lan havalelerine itirazda bulunmuşlardır. Konu, Baş
kanlıkça tetkik edilmiş ve tasarılar dikkatlice tekrar
incelenmiş ve havalelerin isabetli olduğu tespit edin
miştir. Kaldı ki, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre,
havalesi istenen komisyonca da istemde bulunulalbileceği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu da başka bir
komisyondan görüş alma imkânına sahiptir.
Bu nedenle, Başkanlıkça yapılan havalelerde her
hangi 'bir usulsüzlük yoktur.
Bilgilerinize «unullur,»
Değerli arkadaşlarım, ibuı pazar günü Plan ve
Bütçe Komisyonunun iki tasarı üzerinde yapmış ol
duğu görüşmeler usulüne uygundur.
Saygı dile arz ederim. (ANAIP sıralarından alkışlar)
JBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncer.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir sual sorabi
lir miyim Sayın Başkan?
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
bir sual sora'bilir miyimı?'
'BAŞKAN — Bu arada ısoru olmaz efendim; usul
hakkında konuştunuz ve aleyhinde de cevap ver
diler,
:M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Plan ve Bütçe
Komisyonunun izahat istediği »beli değil efendim.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi yapı
lan konuşma ve açıklamalara göre ve Başkanlıkça
da bu mevzularda yapılan tetkiklerde, usulsüzlük bu
lunmadığı daha önce de açıklanmış bulunmaktadır.
Kaldı ki, 35 inci maddenin açıklığı karşısında da,
Başkanlıkça yapılan muamelelerde bir usulsüzlük
yoktur; onun için devam ediyorum.
-M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bir usulsüzlük
değil de, noksanlık var Sayın Başkan.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO IİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
/. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki
Ek, iki Geçici Madde eklenmesine ve bir fıkrasının
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayı
sı : 390)
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Okunmasını iste
yenler... Okunmamasını isteyenler..." Komisyon rapo
runun okunmasına gerek görülmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşları
mın adlarını okuyacağım.
Parti grupları adına: Anavatan Partisi Grubu
adına Sayın Talât Sargın, Milliyetçi Demokrasi Par-

tisi Grubu adına Sayın İmren Aykut, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubu adına Saym Abdullah Çakırefe.
Şahısları adına söz
Turan Bayezit, Sayın
Fırat, Sayın Alpaslan
kal.
Başka söz isteyen?..

isteyen arkadaşlarımız: Sayın
İhsan Tombuş, Saym Ayhan
Pehlivanlı, Sayın Sururi BayYok.

Şimdi sıra ile söz vereceğim, önce, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Talât Sargın, buyurun efen
dim.
Sayın Sargın, süreniz 20 dakikadır, hatırlatırım
efendim.
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ANAP GRUBU ADINA TALÂT SARGIN (To
kat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 506-sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun değişikliğine ilişkin ta
sarı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına sözle
rime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım.
Hükümet programının uygulanması ile ilgili ola
rak, tedaviye yönelik acı bir reçete, bugün huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. Bu husus, daha evvel
yüce Meclisçe kabul edilen Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında da bulunmakta idi. Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının temel hedeflerinde ve strate
jisinde ve ayrıca sosyal güvenlikle ilgili 11 inci bö
lümde, 1985 -. 1989 yılları arasında yaş hadlerinin ar
tırılacağı belirtilmiş idi.
Sosyal güvenlikle ilgili yaş hadlerinin dünyadaki
uygulamalarını şöyle bir tahlil etmek isterim. Bu tah
lile baktığımız zaman, dünyada 13 ülkede emeklilik
yaşının 65 olduğunu, 10 ülkede 60 olduğunu, 2 ülke
de 55 olduğunu; sadece Uruguay'da 30 yıl fiilî çalış
madan sonra 50 yıl olduğunu görmekteyiz. Ameri
ka'da emeklilik yaşı kadınlar ve erkekler için 65; sos
yalist ülkelerde ise, örneğin Bulgaristan'da kadınlar
için 55, erkekler için 60, Rusya'da kadınlar için 55
ve erkekler için 60 yaş olduğunu görüyoruz. Diğer
bütün Avrupa ülkelerinde, kuzeye gittikçe bu mikta
rın yükseldiğini, güneye indikçe bir parça düştüğünü
görüyoruz. Yalnız ve yalnız bizim ülkemizde emek
lilik yaşının çok düşük düzeyde olduğunu görmek
teyiz.
Emeklilik yaşlarının düşük olması ve bundan do
layı emekliye ayrılma miktarının genç elemanlarda
daha çok miktarlara baliğ olması; ki bizde 35 ila '45
yaş arasında emekli olan miktar, genel emekli olan
lara nispetle yüzde 40 civarındadır, bu rakam olduk
ça yüksektir; bu husus, elbetteki sosyal güvenlik
programlarının uygulanmasında finansal önemi ar
tırmaktadır. Bu, bütün dünyada da böyledir.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz üzere, erken emek
lilik, bir zamanlar bu Mecliste de tartışma konusu
olmuş ve hatta buna, istihdam sorununa bir çare ola
rak bakılmıştır. Uygulamanın sonucunda görülmüş
tür ki, erken emeklilik, istihdam sorununa çare getir
memiştir. Erken emekli olan tecrübeli kişiler, iş ha
yatına atılan genç işgücüne rakip olmuştur ve bu
arada genç emekli işçiler arasında emekli miktarı
çoğaldığı için, emekli maaşları da bir yan ödemeye
dönüşmüştür.
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Bu şekilde, emekli işçi miktarı veya emekli ça
lışan miktarı arttığında, gerçekten yaşlı emekli olan,
yalnız ve yalnız emekli maaşına ihtiyaç gösteren ki
şilerin yaşam şartlarının güçleşeceği hepinizin takdi
ridir.
Yine, bilindiği üzere, bu -Mecliste sosyal güven
lik yasalarıyla İlgili bir hayli değişik uygulamalar
olmuştur. ,1949 yıkıda emeklilik yaşı 60'la başlarken,
'bu, zaman içinde azalıtıflmıştjr ve de bir borçlanma
yasası gelmiştir. Hepinizin hatırlayacağı üzere, 1
yaşından itibaren, 3 yaşından itibaren borçlanılarak
emekli olma imkânları sağlanmıştır; 3 yaşında manıtoealiğe başladığını iddia eden kişiler ontaya çıkmış
tır. Bunun sonucunda, ©melkJıM'ilk müessesesi, nevema
tefessüh etmiştir; çünkü, sosyal güvenlik kavramı
nın ve anlayışının dışınaçıkıtaıştır, Sosyal' güvenlik
kavraımı, nimet - külfet- dengesini içermektedir. Bu
dengeden ayrıldığınız takdirde, bu kuruma, bu ku
ruluşa ve bu statüye «Sosyal güvenlik» diyemezsi
niz.
Borçlanma, bildiğiniz üzere, sosyal güvenliğin
geç götürüldüğü kesimlere getirilir. Sosyal güvenlik
geç götürıüSimüişse, burada şahısların günahı yoktur.
Bu kesimlere borçlanma hakiki tanınarak, devletin bu
güvenliği geç götürmesi hususu, ancak tefâfi edilebi
lir. Bu borçlanmaların sonucu ve bu tip uygulamala
rın sonucu, Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşları,
kendi kendine yeterli, kapiıtükzasyon sisteminin ta
biî olarak uygulanmasını sağlayamamış Ve sonuca
erişememiştir. Bugün gördüğümüz faciadır. Sosyal
güvenlik kurumları, kaptülizasyon sisteminden, reperküsyon (repes evssıiıon) sistemine kendiliğinden
geçmiştir; yani bulgun, aldığını dağıtır durumdadır.
İnsanların, sosyal güvenlikten yararlanacağı yaş
lara gelince; elbetteki sosyal güvenlik normlarını tes
pit ederken, bilimlsel kriterlere riayet etmek gerekir.
Bizde, yaşam koşullarında iyileşmeye paralel olarak,
özellikle sağlıklı yaşam koşullarının gelişmesine para
lel olarak, ortalama yaşama seviyesi ve ortalama
ömür de anfcmıştır. Yapılan araştırmalara göre,
1980 - 1985 yıları arasında ortalama ömrün 63 ol
duğu belirlenmişitir. Bunun, önümüzdeki yıllarda,
yani 1985. - 1990 yılları arasında 65'^ çıkacağı sevin
dirici bir vakıadır. Ayrıca, ortalama ömrün istatistik
lerine baktığımız zaman, kırsal kesimde bu miktarın
düşük olduğunu, sosyal sigortalılar arasında da bu
miktarın yüksek olduğunu müşahede etmekteyiz.
TaJbiî, bu, ortalama ömrün yükselmesi de, bizi se
vindirici 'bir husustur. Elbetteki sosyal güvenlik kav-
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ramı içerisinde, çalınanların, yaşlılıklarında, emekli,
yaşlılık ve maMlülk aylığı veya yaşlılık aylığı almak
suretiyle rahalt getirecekleri bir dönemin olması da
arzulanır. Bu, tiüm çalışanların da arzusudur. Bu,
öyle bir denge olmalıdır ki, sosyal güvenlik kuruluşkrını maddî müzayaka içine düşürmemelidir ve
hatta aktüaryal dengesini bozmadan hesap edilmelidir. Dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman bu,
9 ila 13, 115., • 17 yıl arasında değişmektedir. Bizim
gibi, az gelişmiş ülkelerde de, bu, azamîsinden, uy
gulananın azamîsinden daha fazlası istenilmemeMdir.
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maya mecburuz. İşte, bunun en belirgin örneğini, er
ken emeklilğin, istihdamı çözmediğini görmekle gö
rürüz. Bunu, bir alternatif gibi inip çıkmak yerine,
gelişmiş ülkelerdeki daha bilinçli uygulanan ülkeler
deki örnekleri ve bizim ülkemizin de bazı şartlarını
dikkate alarak ortaya çıkartmak zorundayız.
Bu tasarı, emeklilik yaşlarını, -tabir caizse- bir
yumuşak çıkışla yukarı doğru almaktadır; ta 1990'ı
dahi hedef göstermiştir. Biz, sosyal güvenlik kavram
larının ve Sosyal güvenlik kuruluşlarının tek başına
ayakta durmasını istediğimiz takdirde, bu bilimsel
kriterlerin dışında kalamayız; bunları er geç uyguiSayın miillletvekjlılıeri, bugün TüırkiyeMe 2 akfcif
. lamak durumundayız ve buna da riayet etmek zo
sigortalıya, takriben 1 pasiff sigortalı düşmektedir.
rundayız; hatta ekonomik ve sosyal güvenlik poli
Bir başka istatistiğe' göre, 100 aktif
sigortalıdan
tikalarımızın tercihlerinde dahi bundan sapmamak
18,4'21si pasif sigortalı durumuna gelmektedir. Regerekir. Bu sapışlar, mutlaka prögıramı yanıltacak ve
perküsyon (reperdvssion) sistemi de bu sekiyle, uy
bu güvenlik kuruluşlarını er geç zor duruma düşüre
gulamada açık verecektir ve elbette, sosyal güvenik
cektir.
sağlamak devletin görevi olduğu için, nihayet bu
aktüaryal dengenin bozukluğu devam ettiğinde, dev
'Netice : Gerek dünyada,'gerek bizde, gerek yaş
let hazinesinden destek alma zarureti sağlanacaktır.
hadlerinde, gerek dogmatik olarak, hangi yönde tah
lil edersek edelim, sosyal güvenlik kavramı içelli
Sayın milletvekillileri, devlet hazinesinden destek
sinde konuyu mütalaa ettiğimiz takdirde, bizde,
sağlamak doğaldır. Rizikoya maraz olan kişilere, ri
emeklilik yaşlarının düşük olduğunu görmekteyiz ve
ziko karşılığı prim ailünımamışsa, sosyal
güvenlik
gerçekte 'bu da, işçMerimize de bir şey sağlamamış
götürüffimemiçıse, sosyal devlet ilkesinden hareketle,
tır; bir yan ödeme almaktan öte bir şey sağlama
devlet yardımı yapılması doğaldır. Ancak rizikoya
mıştır.
maruz kalmadan yapılan iş, lütuftur; bunu hiçbir
Ttekrar ışunu önemle vurgulamak istiyorum :
sistemin içinde bulmak mümkün değildir.
Emekiiik yaşları yükseltilmeli, emeklilik maaşları.
Genel olarak ifade etmek istediğimizde görmek
emekli olanların yaşam seviyesini «ağlayıcı düzeye
teyiz kî; tüm dünyada emeklilik yaşları, bu incele
yükseltilmelidir. 'Bu, sosyal güvenlik kuruluşlarının
meler ışığında, daha da yükısdtilmiştir ve tüm bilim
finansaâ sorununun çözümüne de bu şekilde yardım
sel çalışmaların sonucunda insan ömrü vasatisi art
cı " olacaktır. Aksi takdirde, i «mütekait» dediğimiz,
tıkça, emekil'ik yaşları da yukarı çekilmektedir.
Türkçesi, sandalyeye bağlı kalmış kişilerin, yani bir
Uluslararası Çalışma Teşkilatında da bu, konu
başka yerde çalışmaktan mahrum olan yaşlanmış
edilmiştir; Uluslararası Çalışma -Teşkilatı da bunu
kişilerin -ki yaşlanmak, bildiğiniz üzere, kişilerin ih
gözardı etmemiştir ve incelemiştir. Onu incelediği
tiyarında değildir, Allah ömür Verirse herkesin başı
miz zaman, Uluslararası Çalışma Teşkilatının öne
na gelecektir- rahat geçimini sağlayıcı, asgarî düzey
risi, yasalarla veya mevzuatla 65 yaşla sımrlandınlde geçimini sağlayıcı bir emekli maaşına kavuşma
mallıdır, daha üsitüne çıkılmamalıdır, diye tavsiye
ları olanağı kalmayacaktır. Bu, elbettekİ bilimsel
etmektedir. Yine, Uluslararası Çalışma Teşkilatının
bir sosyal güvenlik kavramının oluşmasıyla giderile
Ibir başka önerisi de, «Emeklilik yaşı olarak tespit
bilir. Aksi takdirde, sosyal güvenlik kuruluşları mut
edilen .miktar, 1'5 yaş ile, bu miktar arasındaki den
laka ve mutlaka aktüaryal! dengesinde açık verecek
ge, emeklilik yaşı olarak sınırlandırılanın üstüne çı
ve bu altoruaryal dengeyi devlet, hazinesinden kapat
kan kıısım yüzde 10'u geçmemelidir» diye önermek
mak zorunda kalacaktır. O zaman, sosyal devlet
tedir,
ilkesinin uygulanma olasılığı da, başka açılardan
değiştirilmiş,
daeaktır.
'
İBlibetteki, bunların hepsi bazı tahlililerin sonucun
Netice : Bu arz ettiğim tahlililer sonucunda, Ana
da vücuda gelmiş ve sonuçlanmıştır. Biz, ülkemizde
bazı konuları, bazı kavramları, acı reçeteler bile ol
vatan Partisi Grubu olarak biz, bu tasarının ülke
sa, uygulamaya ve 'bunların müspet sonuçlarını admiz için hayırlı olacağına, 'işçilerimiz için hayırlı ola-
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çağma, istikbalimiz için iyi olacağına inanarak, müs
pet oy vereceğiz.
Hepinizi saygilarunia selamlıyorum. (ANAP sı-.
•raılaondan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sangın,
Milliyetçi Demokrasi Partiîsi Grubu adına Sayın
İmren Aykut, buyurun efendim; (MDP sıraiairından
alkımlar)
Sayın Aykıuıt, süreniz 20 dakikadır efendim.
MDP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu
anda, işçilerin emeklilik yaşım yükseltmeyi düzenle
yen bir kanun tasarısını yıldırım hızıyla Meclisten
geçirmek üzereyiz. Bu tasarının, bu kadar süratli bir
biçimde geçirilmek istenmesinin sebebini bir türlü
anlayamadık ve çeşitli yönleriyle de yadırgadık. Ay
rıca, bu tasarı, tamamen sosyal içerikli bir kanun ta
sarısı olmasına rağmen, doğrudan doğruya Plan ve
Bütçe Komisyonuna getirilmesine birçok arkadaşım
olumsuz görüş bildirdiler; ben de aynı görüşü pay
laşmaktayım. Eğer, ileri sürülen, İçtüzüğün 35 inci
maddesini buna esas' alırsak, o takdirde, bütün asıl
komisyonları bertaraf edip, talî komisyonlarla Mec
lisi çalıştırmak durumuyla karşı karşıya gelmiş ola
cağız.
Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş,
hatta Sosyal İşler Komisyonundan görüş dahi alın
mamıştır. Halbuki, tasarının içeriğine baktığımızda,
bunun doğrudan doğruya emeklilik yaş haddini yük
seltmeye yönelik olduğunu görürüz. Bunun diğer bir
başka mahiyeti olmadığına göre, gerçekten Sosyal
İşler Komisyonunun bundan sonraki görevlerinin ne
olacağını da merak edeceğiz.
Tasarının, bu kadar hızlı bir biçimde kanunlaştı
rılmak istenmesi, aslında kamuoyunda, çıkacak bu ka
nun üzerinde de kuşkuları bertaraf edemeyecektir;
çünkü, neden bu kadar hızlı görüşülmek istendiğini
kamuoyu anlayamayacaktır ve «Altında ne yatıyor,
kıdem tazminatı filan meseleleri mi var acaba?» diye,
işçiler sürekli olarak bu konuda kuşkulu olacaklar ve
bugün gösterdikleri tepkiye devam edeceklerdir. Bi
zim, bu kanun tasarısına karşı olduğumuz noktalar
dan bir tanesi budur. Diğer husus ise, kazanılmış hak
ların bertaraf edilmesi hususudur.
Tasarı Meclise ilk sevk edildiğinde, aslında daha
geniş çapta, kazanılmış haklan bertaraf ediyordu. Ko
misyonda, bir önergenin kabulüyle, 15 yıl hizmeti
olanlar için kazanılmış haklar korundu; ancak 15

24Y 12 , 1985

O: 1

yıldan daha az hizmeti olanlar için kazanılmış haklar
korunamadı. İşte bu nedenledir ki, tasarıya olumsuz
kanaat beslemekte devam ettik.
Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, hu
kuk devleti olmanın en önemli ve vazgeçilmez unsur
larından birisi de, kazanılmış haklann korunmasıdır;
bunun için, hukukta, kanunların makable şamil olma
yacağı ilkesi vardır. Bu ilkenin, bu tasarıyla çiğnendi
ği kanaatini taşıyoruz.
Hükümetin, sosyal güvenlik kurumlarım koruma
ya ve onları çok sağlıklı bir finansal yapıya kavuş
turmaya yönelik teşebbüslerini gönülden destekliyo
ruz. Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumunun finansal
darboğazlarının nedeni, hiçbir suretle emeklilik yaşı
nın düşük olması değildir. İşte, bu biçimdeki bir yak
laşımın yanlış olduğu kanaatindeyiz. Gerçekler orta
dadır; bugün Sosyal Sigortalar Kurumunun - ki, bir
kaç gün önce de, yine bu kürsüden ifade etmiştik işverenlerden 140 milyar lira alacağı vardır; 237 mil
yar lira da, çok düşük faizle, devlet tahvillerinde ve
bankalarda durmaktadır. Bunların nantabl bir şey ol
madığını ifade etmiştik. Eğer Sosyal Sigortalar Ku
rumu, fonlarım daha iyi değerlendirir, alacaklarım
daha muntazam bir şekilde tahsil ederse, aslında,
emeklilik yaşına göz dikmek veyahutta her vesileyle
prim oranlarım yükseltmek yoluna başvurmaya gerek
kalmayacaktır. Bu tasarının Meclise şevkinde, Tür
kiye'de emeklilik yaşının çok düşük olduğu esas ge
rekçe olarak gösterilmektedir; yani gerekçede, Tür
kiye'nin bir erken emekliler ülkesi olduğu iddiası yer
almaktadır. Şimdi; bu iddiadaki haklılık derecesi ne
orandadır; bir de bu noktaya göz atacağım.
Biz üç ananoktada, bu iddiada haklılık olmadığı
kanaatini taşıyoruz. Birincisi, Türkiye'de haftalık ça
lışma saatleri toplamı 45 saattir ki, örnek verilen Ba
tı ülkelerinin pek çoğunda, hatta hiçbirisinde 45 saat
değildir. Diğer taraftan, bizde yıllık ücretli izinler,
yani işçinin senede bir kez belirli sürelerle dinlenme
sini sağlayan ücretli izinler daha kısa sürelidir. Böyle
olmasına rağmen, Türkiye'de işçi - bu bir gerçektir yıllık ücretli iznini kullanmaz, kullanamaz; çünkü ge
lire ihtiyacı vardır - yasalara aykırı olmasına rağmen,
kendi işyerinde çalışmaya devam eder ve yıllık üc
retli iznini kullanıyormuş gibi gösterilerek, kendisine
bu süreye ait bir ek ücret verilir yahut da kendi iş
yerinde çalışmadığı halde, dışarıda bir yerde çalışır;
ama her halükârda, dinlenmek üzere herhangi bir ta
til yerine gitmez; bu da, Türkiye'nin bir gerçeğidir.
Gitmez değil, aslında gidemez; zira, gelir düzeyi, onun
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bir yerde belirli sürelerle tatil yapmasına imkân ver
mez.
İkinci husus, ölüm yaşı 'konusudur. Biraz önce
Sayın Sargın, ölüm yaşının bizde bir 'hayli yüksel
diğini 'söyledi. Ben 'bu görüşe katlamıyorum. Aslın
da ölüm yaşı, büyük şehirlerde, gelir düzeyi dalh'a
'iyi olan ailelerde ve kişilerde 'belki yükselmiş ola'b'illiır; ama Türküye genelinde ölüm yaşının, gerçek
ten emeklilik yaş haddini yükseltaeyi gerektirecek
kadar yükseldiği kanaatinde değiliz.
Yine, katılamadığımız bir diğer husus şudur :
Batı üfflkelerinde ücretler yüksektir, yaşam ve iş şart
ları 'iyidir; böyle güvenli ve iyi şartlarda yaşayan ve
çalışan insanların da, el'betteki yıpranma süreleri
uzundur. Daha geç ve daha ileri yaşlarda yıpranacalk kişilerin de, tabiatıyla daha ileri yaşlarda emek
li olmaları doğaldır.
Bizim, bu Kanun tasarısına karşı olmamıza se
bep olan bir diğer gerçek de şudur : Türkiye'de, ger
çekten genç yaşta emekli olma eğilimi son derece
kuvvetlidir. Bunun sebebi nedir? Türkiye'de ücret
ler çok düşüktür ve enflasyonun uzun yıllardan beri
hep yüksek düzeylerde seyretmesi, ücretlilerin, çalı
şırken aldığı ücreti dahi fevkalade anlamsız haile ge
tirmiştir. Böylece, değil çalışanl'aırın, emeklilerin satınalma gücü düşmemiş; âde"ta hiç
kalmamıştır.
Buıgün tabandan emekli olan bir işçi emeklisinin
eline 19 '894 l'ira geçmektedir. Bir düşününüz; bu
na 12 919 ılira olan sosyal yardımı da ilave ettiği
nizde, demek ki tabandan emekli olan bir işçlinin
eline geçecek para 32 556 lira olmaktadır. Şinıdü,
bu rakam nedir? 25 yıl çalışmış ve yıpranmış bir
insana, rahat ve huzur içinde üç, beş sene geçirebiıknesi için ödediğimiz paradır bu. Dönüp, asgarî
ücrete 'halkalım; sıfır kıdemle işe başlayan bir işçi
ye, tamamen vasıfsız bir işçiye verdiğimiz para ile
eşdeğerdir bu, arkadaşlar. Şimdi, 25 yıl yıpranmış
'bir insan çıkarıyorsunuz, bir de işçi alıyorsunuz ve
ikisine aynı parayı veriyorsunuz... Bu, aslında fevIkalade çarpıcı ve dikkat çekici bir çelişkidir. İşte, (bu
şartlar, emekti maaşını, 'bizim işçimüzin gözünde bir
yan gelir haine getirmiştir, tşçi, bir an önce emek
li 'olmayı ve başka 'bir yerde de bir iş tutarak,
emekli maaşını bir yan gelir olaraik ku'Hannıak su
retiyle hayat mücadelesini sürdürmeyi düşünmektedir
ve 'bu nedenledir M, emekli olmaya fazla hevesli
olmaktadır. ©iz, eğer erken emeklilikleri önlemek
'istiyor iselk, emeklilik yaşını, yasal olarak aşağılara
çekme çabası göstereceğimize, işçilerin gelir seviye
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sini yükseltir, normal yaşayabilecekleri bir kazanca
kavuşturur ye onların emekli otaa arzusunu bu su
retle önlemiş oluruz.
, Bu izah ettiğim nedenlerle, yasa hakkında olum
suz olduğumuzu ifade eder, saygılar sunarım. (MDP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut.
Sosyaldem'dkrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın
Abdullah Çakırefe, 'buyurun efendim .(SHP sırala
rından alkışlar)
ISayın Çakırefe, süreniz 20 dakikadır.
ıSHiP GRUBU ADINA ABDULLAH ÇAKIR
EFE '(Manisa) — Teşekkür edenini Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni yıla gi
rerken sigortalli/ları, işçileri ve tüm çalışanların aile
lerini huzur içinde götürmek, sosyal devlet anlayı
şıyla, hükümetlerin aslî görevleri olmalıdır.
Hükümetin getirdiği 506 sayılı Yasadaki değişik
liğin neticelerini bugün yurdun her yerinde sigorta
lılar ve işçiler, görüşmektedirler. Bu Yasa, meyda
na gelen rahatsızlığı gidermezse, emin olun, üretim
düşer, ekonomi zarar görür. Zorla kabul ettirilen
bazı haksızlıklar, hiçbir meseleyi halletmez. Huzur
suzluğu körükler; bilhassa suskunluk içeri'sindeki ra
hatsızlıkların sosyal patlaması tehlikeli olur. Mükte
sep hakların yok olması, sosyal hu'kuk devleti ilke
sine aykırı olduğu kadar, insanlığa, örf ve âdetleri
mize de ters düşmektedir. İstismara müsait olan bu
Yasa, anarşiye de prim verir. Onun için, işçilerin
rahatsızlığını giderici şekle getirilmesi için bu Ya
sanın geri alınmasında fayda görüyorum. Sosyal
devlet, tüm vatandaşları sosyal güvenliğe kavuştur
mak mecburiyetindedir. Çünkü, Türk halikı her za
man devletine güvenir ve ona bağlıdır.
Türk sosyal ıkuruluşllıarın, sosyal Sigortalar Kuru
mu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Ordu Yardımlaşma
Kurumu ve diğer bütün kuruluş ve sandıkların Sos
yal Güvenlik Bakanlığında toplanması lazımdır. Dev
letin de katkısıyla, sosyal güvence, Türkiye'de yeri
ni almalıdır.
Zaman zaman yaş hadlerinde, Japonya, Almanya
ve Avrupa ülkeleri emsal gösterilmektedir. Çok yan
lış ve talihsiz bir örnektir. Japonya'daki, Avrupa'daki ücretler, sosyal güvence ve koşulları Türkiye'de
tatbik edilsin, tartışma ortadan kalkar, mesele kal
maz. öyle ise, memlekette evvela ücrette ve sosyal
güvenlikte, sosyal güvenceyi sağlamanız gerekir. Bu
günkü ücretle ve bugünkü sosyal anlayışla hiçbir yere varamazsınız. O halde, o imkânlar olmadığına ve
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olmayacağına göre, kendi şartlarımızı düzenlemeli
yiz.
«Genç emekliler diyarı» deniliyor. Bir ara, mah
keme kararlarıyla bazı yanlışlıklar olmuştur. Genç
emeklilik de abartılıyor. 40 yaşının altında emekli
sayısı bugün 320'ye yakındır; 320'dir yahut 320'nin
üzerindedir.
Her zaman «Kurum batıyor» derler; 30 yıldır bu
sözler söylenir. Ben 25 - 26 yıl Sosyal Sigortalar Ku
rumunun Genel Kurullarında delege olarak bulun
dum; hep aynı sözler söylenmiştir; ama Allaha bin
şükür kurum dimdik ayaktadır ve ayakta da kalacak
tır.
Asgarî ücretlerin tespitinde ve toplu sözleşmeler
de, yine bu gibi sözler, «işyerleri kapanacaktır, bata
caktır» laflan vardı; fakat aksine, neticede işyeri ço
ğalmış, bu yüzden batan ve kapanan yer olmamış
tır. Bunu, 1964 -1980 yılları arasındaki serbest, hür
sendikacılık alanındaki toplu sözleşme düzeninde gör
mek de mümkün değildir; ama 1980 yılından sonra,
Sayın Özal'ın tablosunda, kapanan, batan işyerleri
ni görüyoruz. Atını istediği gibi oynattığı halde; şir
ket kurtarma operasyonlarına da rastlıyoruz. Öyle
ise, Sayın özal'ın sisteminde bozukluk vardır.
Yıllardan beri geçmiş hükümetler, sigorta gelir
lerini yedek bütçe olarak kullanmışlardır ve halen de
kullanılmaktadır. Dara düşen belediyeler de bu si
gortadan yardım görmüşlerdir.
Sigorta, işverenlerden alacağı primleri derhal al
malıdır. Sigorta, 235,7 milyar lira devlet tahvilini,
öncelikle düşük tahvilden kurtarmalıdır. «Batıyor»
denilen sigortarfın bugün bankalarda 106 milyar lira
borcu vardır. («Alacağı vardır» sesleri).
Bankalarda nakit parası vardır. («Borcu vardır
dediniz» sesleri).
öyle mi dedim? Affedersiniz, alacağı vardır.
ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Daha ne dediğini
bilmiyor.
BAŞKAN — Söz kesmeyelim, rica ederim.
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Kaçak
işçiye mutlaka çare bulmak lazımdır. Türkiye'de çok
büyük miktarda kaçak işçi vardır. Emin olun, bun
ların üzerine gidilirse, iyi denge sağlamak suretiyle
sigorta sancıları da giderilmiş olacaktır.
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| şanlara değer vermeyenlerin, hiç kimseden saygınlık
beklemeye de hakları yoktur.
Bugün memleketimizdeki en büyük sorun, işsiz
liktir. Bunun yanında, emeklilerden, sıkıntı içerisin
de olup, çaresiz kalanlardan, dilenenler var, intihar
I edenler var, çoluk çocuğunu terk edenler var, sürü
nen ve aklını oynatanlar var. Bunları görmemezlikten gelerek, işsizliğe daha büyük boyutlar katacak
olan bu yasa, Türk-İş'in, istekleri doğrultusunda
düzenlenmelidir, ilkokulu bitirmiş, 18 yaşından gün
I almamış olanlara, işyerlerinde kontenjanlardan birI takım işler bulmak lazımdır.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Türk tş'le ne alakası var?
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Biz,
Türk - tş'i tanırız, Türk - Işde bizi tanır, biz o okulI dan mezun olduk, Türk - Iş'e büyük saygınlık gös
termemiz hepimizin görevidir. (Alkışlar).
I

I
I
I

Samimî söylüyorum, toplu sözleşmelerle bunları
biz yaptık. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunda,
zamanında, toplu sözleşmelerle, ilkokulu bitirip, or
taokulu okuyamayanları veya neticede okuyamayanlan, çırak olarak buralara imtihanla aldık. Her se
ne, 3-4 bin kişilik bir işletmeye, 150-200 kişilik bu
kontenjanla çocuklar aldık ve cidden gidin bakın
köprü başlarında bugün bu işletmeleri ayakta tutan
bu insanlardır, öyleyse, böyle işletmelerde nasıl bir
hükümlü yahut da sakatlar kontenjanı varsa, genç
çocukları da sokaklardan kurtarıp, buralarda birer
iş imkânı bulmamız çok doğru olacaktır ve enerji
dolu bu genç kuşaklardan da istifade etme imkânımız sağlanmış olacaktır.
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1980'den önceki olayları işçilere, sendikalara, hele hele Türk işçi kuruluşlarının en büyüğü olan Türk
- Iş'e yüklemek, büyük haksızlık ve insafsızlık olur.
Bu olayları esas yapanlar ve yaptıranlar perde arkasında kalmışlardır. Türk - tş, imkânlarını en iyi şekilde kullanarak, daima iyiniyetle, cumhuriyete, Atatürk ilkelerine ve bu ilkeler doğrultusunda yasalara
saygılı, sokağa prim vermeden bugüne memleketseverlik içerisinde gelmiştir. Yalan mı? («Doğru» sesleri ve alkışlar).
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Bunların
I
Türk
- tş ile ne alakası vardır?
Hür sendikacılık varsa, müdahalesiz toplu sözleş
I
ABDULLAH
ÇAKIREFE (Devamla) — Onun
me varsa, grev hakkı varsa, demokrasi de vardır.
I
ilgisi
var,
onun
üyeleri,
sancı oradan geliyor.
Bunların olmadığı ülkelerin idareleri bellidir.
MUSTAFA BALCBLAR (Eskişehir) — Türk - İş
Dünyada en büyük varlık insandır. Allah, «Ben
den sonra insanoğlu var» demiştir, insanlara, çalı- | adına nasıl konuşma yaparsın?
29 —
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ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) —. Bugün
Türk - îş büyük bir sıkıntı içerisindedir, işçiler bü
yük bir sıkıntı içerisindedir; taleplerine kulak vermek
lazımdır. Türk - îş'in işçilerinin sıkıntılarının mutla
ka giderilmesi lazım gelir ve bunun nedenlerinin or
tadan kaldırılması hükümetlere düşer ve hükümet
lerle diyalog yapmaya düşer.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MÜKERREM
TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Türk - İş'i biz karşımıza mı
alıyoruz ki, böyle konuşuyorsun?
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Demok
rasilerde mutlaka çare vardır; Sayın Özal diyalog
dan kaçmamalı, yükü bakanlara bırakmamalıdır. Sa
yın Özal, istesin, emin olun bugün Türk - İş ile bu
meseleleri bitirir. Emin olun bitirir; çıkarsın diğer
arkadaşlarını devreden, istesin, derhal bitirir, buna
inancımız sonsuzdur. Sayın özal, eski işverenlik duy
gusundan arınmalı, Başbakan olarak ağırlığını bu işe
koymalıdır.
*
Değerli arkadaşlarım, «İcraatın İçinden» progra
mını devamlı takip ediyoruz. Bu programın bence
her gün olması lazımdır; bunu samimî söylüyorum,
ben memnun kalırım; ama Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı bunu duymasın; çünkü enerji tasarrufu
olacaktir; bu program ekrana çıktıkça, artık vatan
daşlar televizyonlarını kapamaya başladılar. (SHP sı
ralarından alkışlar).
Burada, bilhassa iktidarda olan bazı milletvekili
arkadaşlarım zaman zaman muhalefet yapmaya öze
niyorlar. Buraya milletvekilleri çıkıyor, bakanlar çı
kıyor, muhalefet yapmak istiyorlar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MÜKERREM
TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yok muhalefet de, onun
için.
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Doğru,
öyle geliyor size.
Sayın Başbakan çıkıyor; burada muhalefet yap
ma özentisinde. Biliyor musunuz bu ne demektir?
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Allah sizin o muhalefet günlerinizi de bize gösterir.
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MÜKERREM
TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Muhalefet yok da, onun
İ için... Alternatif veriyoruz.
i
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Neyse...
Şimdi bakıyorum da, bugünlerde ayağa kalkan yok;
Sayın Başbakan buradayken, gözüne girmek için
ayağa kalkanlar vardı; acaba bakan mı olmak isti
yorlar gibi geliyordu bana; ama Allah'a bin şükür,
j bugün onları görmedim.
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER
(istanbul) — Çakırefe, sen bakan olursun.
BAŞKAN — Devam edin efendim.
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Biz, bu
nedenlerle, bu yasaya kırmızı oy vereceğiz, daha doğ
rusu ret oyu vereceğiz.
Grubum adına hepinize saygılar sunar, teşekkür
ederim. (SHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakırefe.
Sayın Bakan, söz istemiştiniz, buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar).
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır, hatırlatırım
efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA(NI MUSTAFA KALEMıUt (Kütahya) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan,
ISayın Başkan, Yüoe Meclisin değerıH üye'lerıi; bu
önemli kanunu görüşürken, sözlerime bu Yüce Mec
liste Okunarak kaibul edlen hükümet programımızın
46 ncı sayfasından bir paragraf okuyarak başlayaI cağım. «Sosyal ıgüvenKk ve sosyal yardım politika
mız, çalışmamayı teşvik edici değil; muhtâçlar'in ko
runmalarına, gelişmelerine, yaralı hale gelmelerine
i yöne'lûk olacaktır.» Pek tabiîdir ki, ben de balkan
olarak çalışmalarımda, kabul edilen hükümetimizin
bu pragraımını rehber alarak başladıım.

Sayın Başkan, muhterem miılleifcvökillerü; emekLEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Al I
I Ml'ilk konusu, toplumu da, kişileri de yakından ilgi
ternatif veriyoruz.
lendiren, çocuklarımızın geleceğini etkileyen, insanın
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Alter
en fazlla desteğe muhtaç Olduğu» yaşliık döneminin
natif değil, çünkü hükümete gelmenin pişmanlığını
güvencesi olan temel müesseselerimizden biridir. Bu
duyuyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler).
sebeple de bu konuda yapılacak her türlü değişiklik,
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — O se
siyasî iktidarların kolayca el atamayacakları bir alanin fikrin.
j nı teşkil eder; ama siyasî iktidarların bir başka mec
buriyeti de, sosyal bünyede, ekonomide, toplumun
/ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — öyle,
geleceğini etkileyen konularda; cesur, adil ve ihtihükümet olmanın, iktidar olmanın pişmanlığını du
yuyorsunuz. Samimî söylüyorum, çünkü «Bu işi be- I yaçllara uygun düzenlemeler yapma sorumluluğudur,
ceremiyoruZj muhalefet olalım» diyorsunuz; inşallah, I yapabilme sorumluluğudur.
30 —
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Hiçbir kanunda yazılı olmasa da, bu kabil ve ge
leceği müspet yönde etkileyebilecek kalıcı çözümler,
siyasî iktidarların namus borcudur, özal Hükümeti
için, gelecekte ne denirse denişin, doğruluğuna inan
dığı, köklü kalıcı tedbirleri alamadığı söylenemeye
cektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) işte, önümüzdeki konulardan birisi de budur
sayın mületvekiileri.
Yukarıda «Adil ve ihtiyaçlara uygun düzenleme
ler» dedim; bunu biraz açmak istiyorum. Bağ - Kur
lular 50 - 55 yaşında emekli oluyorlar, kanunun çııkış tarihi Iİ972; memurlar, bugün için 45 - 50 yaşın
da, (komisyonda kabul edilen şekli ile 50 - 55 ya
şında emek! oluyorlar, kanunun çıkış tarihi 1983
(2698 sayılı Yıasa) sigortalılar ancaık - 50 - 55 yaşın
da emelkli dSalhilMyorlardı, kanunun tarihi 1964; hat
ta, 1949 yılında, kuruluş kanununda, esasta yine
yaş faktörü vardır.
1964 yılından sonra, 1969'da, 1186 sayılı Kanun
la bir değişiklik yapılmıştır. Ne olmuşta bu mem
lekette, kıtlık mı vardır, bir salgın hastalık mı çık
mıştır ıveya ortalama ömür süresi çok aşağılara mı
düşmüştür? Hiçbirisi değil muhterem milletvekilleri;
ama bir genel seçim vardır ve işte bu genel seçim
atmosferi içerisinde lltöö sayılı Kanun çıkartılıp, yaş
sınırını 38'e, 43'e kadar indirebilme olanağı geti
rilmiştir.
Şimdi, samimiyetle ve insafınıza sığınarak sor
mak istiyoruırni: Bu yapıda hangi adaletten bahsede
biliyoruz? Esnaf ve sanaltkârlarımızın, memurlarımı
zın, yıllarca sahip çıkılmayan çiftçimizin ve köylü
müzün sesi çıkmıyor; «Sigortalıları da makul sınır
lara getirelim» teklifi karşısında ise, esasa dayan
mayan itirazlar öne sürülüyor.
«İhtiyaçlara uygun» tabirini de kullandım,
nu da açıklamak istiyorum, «Sosyal Sigortalar
rumu güç durumda, batıyor ve batacak» sözleri
demde, hem de Sayın Çakırefe'nin söylediği
yıllardan beri gündemde.

bu
Ku
gün
gibi,

Muhterem milletvekilleri, size bu konuda sorum
lu bakan olarak arz edeyim. 1986 yıU bütçesi henüz
'bana tasdike gelmedi; ama yapılan çalışmalardan
biliyorum, 900 milyarı aşacak olan bir kurum kolay
kolay batmaz, önümüzdeki itki üç yılı, yani seçim
lere kadar olan süreyi de rahat rahat geçiririz, hat
ta politik yatırımlar dahi yapabiliriz; bu bizim eli
mizde; ama, çök değil beş sene sonra, Çalışma ve
Sosyal Balkanı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ilgilile
ri, bize sadece beddua ederler; zira, o günün ted
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birleri, ağır ve ezici karakterde olur. Arkamızda bir
yıkıntı değil, mamur bir müessese bırakmak istedi
ğimiz için aklî tedbirleri bugünden allimayı görev bi
liyoruz. •
Pekâlâ bunu bugün yapmayalım, 1988 yılında
yapmayalım ve 1990 yılında yine yapmayalım; ne
zaman yapacağız ve kim yapacak? Bu sorunun da
cevabını vermek zorundayız. İşte Anavatan iktidarı
olarak, biz yapacağız, diyoruz. Keşke 1983*de yapı
labilseydi, keşke 1984'ün ilk başllarmda yapılabil
seydi. O zaman «Geriye gidiyor» dediğiniz yaşlar,
iki sene daha öne çekilmiş olurdu ve işçimiz açısın
dan vakit kazanmış olurduk.
Alacağımız tedbirlerle işçimiz için neler yapmak
ve işçlimize neler getirmek istediğimizi arz edeyim:
Sigortalılara daha yüksek standartta sağlık hizmeti
sunmayı planladık. Emeklilerimize bugün verdiğimiz
30 bin, 40 bin ve 50 bin lirayı artırmak istiyoruz;
bunun yolunu da açtık. İşçi emeklilerine de çalışma
hakkını, memur- ve Bağ - Kur emeklileri gibi, tanı
mak istiyoruz. Bununla ilgili 63 üncü maddeyi, Sa
yın Feridun Şaikir öğünç günlerdir söylüyor ve ko
misyonda da söylediler. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Yine, Sayın Başibakanımrzın direktifleriyle ve
yaptıkları muhtelif konuşmalarında, altını çizerek söy
lediği şekliyle, hazırlığımızı yaptık. Onu da arz et
mek istiyorum.
Biliyorsunuz, konut kredilerini durdurduk; ama
Toplu Konut Fonundan kredi alacak sigortalılarımı
za, eğer hazır paraları ve hiç evleri yoksa, «öhödemelerine yardımcı olmak üzere, peşinatı onlar adına
SSK olarak biz yatıralım» diyoruz ve bu konuda ha
zırlıklarımız 'bitiyor. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar) Bunun için, yalnız bu sene bütçemiz
de 5, devam eden yatırımlar için de 7,5 milyar lira
lık olmak üzere, konut kredisi için 12,5 milyar lira
ayırdık; bir de bize, «Konut kredisini kaldırdınız»
diyorlar.
Emeklilerin, maaşlarının yanı sıra, sosyal yardım
larını da artırmak istiyoruz. Biliyorsunuz, yayınladı
ğımız kanun gücünde bir kararname ile bunun ilk ör
neğini de verdik ve öyle ümit ediyorum ki, düşündüğü
müz bu tedbirleri akılcı olarak alabildiğimiz süre içe
risinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun aktuaryal den
gesini de dikkate alarak, önümüzdeki yıllarda bu fark
da sıfırlanacaktır.
Yarım kalmış inşaatları süratle tamamlamak, ihti
yaç olan yörelerde - politik amaçlı demiyorum - sağ-
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lık tesislerini tevsi etmek ve hatta gerekiyorsa yenileririi açmak istiyoruz. Bunlar için Sosyal Sigortalar Kurumunda çeşitli tedbirler aldık ve alıyoruz.
İşte bu tasarılar da getirdiğimiz tedbirlerden birisidir,
rehabilitasyon programının bir bölümüdür, ihtiyaçların
ve şartların empoze ettiği adil, cesur ve ihtiyaçlara
uygun bir yasal düzenlemedir.

24 • 12 . 1985
I
I
I
I
I
I
I

Sayın milletvekilleri, 1984 yılı verilerine göre emek
li olan sigortalıların yüzde 4Ö'ı genç yaşta emekli ol
maktadır. Buna Sosyal Sigortalar Kurumunun malî
durumu tahammül edemeyecek; ne sigortalılara, ne
de emeklilere daha kaliteli ve tatminkâr hizmet arzı
mümkün olamayacaktır. Bu sebeple, kalıcı tedbirlere
ihtiyacımız vardır. Adil olmak için, sigortalılar gibi,
esnaf ve sanatkârımızı, memurları, çiftçi ve köylümü
zü de 38 - 43 yaşında emekli etmeyi düşünebilecek
hesaptan anlayan bir kişi olabileceğini düşünemiyo
rum.

Bir kere daha arz etmek istiyorum, yuvarlak he
sap 100 milyar alacağımız var. Göreve geldiğimizde
106 milyardı, biz bu rakamı düşürdük, indirdik bugün
96 milyar liradır, daha süratle de küçülecektir. Ne
den? Çünkü, hiçbir devirde olmadığı kadar ciddiyetle
takip ediyoruz. 6183 sayılı Kanuna paralel olarak
yaptığımız değişiklikle gecikme zamlarını yüzde 75'e
çıkardık, artık kimse ucuz finans olarak kullana
mıyor ve bugün yüzde 92'ye varan prim tahsilat ora
nımız vardır.

Alacağımıza şahiniz, 1 kuruş da olsa, 100 milyar da olsa, kurumun menfaatlerini gözetmek bakımından alacağımıza şahiniz; ama alacağız derken, işyerlerinin kapanmasını, işçimizin kapının önüne bı-

rakılmasını istemiyoruz, çünikü biz işçiden yanayız.
(ANAP sıralarından alkışlar)'
Bir şey daha arz etmek istiyorum muhterem mil
letvekilleri, bizim iktidarımız kısa vadeli düşünmeye
alışık değildir; 2 ay, 2 yıl bize yetmez, en az 5 yılı,
10 yılı planlamak gibi bir âdetimiz, iyi bir alışkan
lığımız vardır ve işte bir örneğini yine bugün huzu
runuza getirdik.
Muhterem milletvekilleri, «İşverenlerin kıdem taz
minatı yönünden yüklerini hafifletmek ve işverenleri
kurtarmak için yaş konusu gündeme getirilmiştir» de
niyor. İnsaf ediniz, tam tersine bir olay vardır; çalış
ma süresi uzarsa, -bu gayet matematik bir ifade kıdem tazminatının yükü kendiliğinden artar, azal
maz. Yine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas
yonunun bir araştırmasına göre, kıdem tazminatı ko
nusunda ekonomideki toplam yük 2,1 trilyondur. Bi
zim bakanlıkta kendi imkânlarımızla yaptığımız he
saplamalara göre 3 ila 3,5 trilyondur. Geçen her top
lusözleşme iş dönemi, artan katsayı bu yükü de el
bette büyütür, işçi, emekli olduğu gün Sosyal Sigorta
lar Kurumundan alacağı belge ile tazminatını talep
eder ve alır. Bakan olarak ifade ediyorum, biz bu
belgeyi vermeye hazırız. Kıdem tazminatını almakta
bir yasal sakınca yoktur.

Deniyor ki, «Sosyal Sigortalar Kurumunu kurtar
mak istiyorsanız, alacaklarınızı tahsil edin.» Muhte
rem milletvekilleri, bütçe konuşmalarında ve muhte
lif vesilelerle bu kürsüye çıktığımda ve komisyon
larda Sosyal Sigortalar Kurumunun alacakları konu
sunda kesin ve net rakamlar verdim, zabıtlara geç
ti; ama nedense ısrarla abartılmış, yanlış rakamlar
telaffuz edilmekte devam ediliyor.

Arz ettim, önümüzdeki yıl bütçemiz 900 milyar
lira. Geçen yıl sadece hastanelere 77 milyar lira har
cadık, önümüzdeki yıl 100 milyarı geçeceğini tahmin
ediyoruz. Her ay emeklilere - geçen ayki rakamı söy
lüyorum - 34 küsur milyar lira ödüyoruz, ocak ayından itibaren her ay 46 milyar lira ödeyeceğiz. Şimdi,
bütün bu rakamlar içerisinde alacaklarımızı düşününüz, 100 milyar, bizim iki aylık ödentimizdir.
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Kanun buna en
gel.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bunun en bü
yük takipçisi biz olacağız, bunu ifade ediyorum yüce
Meclisin huzurunda.
Siyasî iktidar olarak işçinin, memurun tazmina
tını, ikramiyesini almamasına tahammül edemeyiz.
Aksi halde, oylarımızı size devrederiz ki, buna da hiç
niyetimiz yok. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALI İHSAN ELGİN (içel) — Zaten devraldık.
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — O
iş bitti.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, kurumun tahvil alacakları konusunda, yine
bugün dağıtılan bir bildiride ve bu kürsüde 238,5
milyar lira rakamı ifade edildi, kesin ve net olarak bir
defa daha arz ediyorum, kurumun tahvil alacakları
147 milyar liradır. 86 milyarı Devlet Yatırım Banka
sında, 61 milyarı Hazinededir. Tahvillere ait itfa be
delleriyle faizleri de tahsil edilmektedir ve ilk defa da
iktidarımız döneminde portföyümüze bu tahviller gel
miştir ve yine ilk defa iktidarımız döneminde bunların
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tahvilleri de net olarak tahsil edilmektedir; ancak
tahviller bir vadeye bağlı olduğundan, Vadelerinin
dolmasını da beklemek mecburiyetindeyiz.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Kaç faizli bun
lar?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yüzde 30 faizli
efendim. Biliyorsunuz zaten siz onu; bizden önce alın
mış efendim, biz almadık; onu da biliyorsunuz.
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Onu da değiş
tirin.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, emeklilik yaşı ülkeden ülkeye farklılık arz
etmektedir. Kara Avrupasında, Federal Almanya'da
kadın ve erkek sigortalılar 65 yaş, Benelux ülkelerin
den Lüxemburg'da kadın ve erkekler için 67 yaş. Hep
yukarılardan misal veriyorsunuz, dediler; biraz da
aşağılardan verelim : Afrika ülkelerinden Libya'da ka
dınlarda 60, erkeklerde 65 yaş; Suudî Arabistan'da
kadın ve erkekler için 60 yaş; Kuveyt'te 50 yaş. Daha
birçok rakam verebilirim; tek tek okumuyorum vak
tinizi almamak için ve diğer gelişmiş veya gelişmek
te olan ülkelerde de yaş sınırı bu seviyededir. Ülke
mizde ise, şu anda yürürlükte olan kanunî mevzuat
ta bu yaş kadınlar için 38, erkekler için 43'tür.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz azaldı, ona gö
re lütfen...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaadenize sığmıyorum, çünkü çok önemli ko
nuda bilgi vermek zorundayım yüce Meclise.
BAŞKAN — Yalnız süreniz azaldı, hatırlatıyo
rum.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Gayret ede
ceğim efendim zamanında bitirmeye. ^
Bakınız, bu umut, 40-44 yaş grubuna geldiğinde
+ 34 yıl daha artıyor Türkiye'de, 50 - 54 yaş grubu
na geldiğinde + 25 yıl daha artıyor, 60-64'de 17,
70-74'de 12, 80 ve üstünde 7 yıl daha artıyor. Bir
de deniyor ki, «emekli maaşını bağladıktan iki sene
sonra işçi vefat ediyor.» Yok böyle bir şey, rakam
ları çarptırmayalım.

Muhterem milletvekilleri, ortalama emekli aylık
ları ödeme sürelerini arz ettim - vaktin darlığı nede
niyle bazı rakamları geçmek istiyorum- ama bir iki
rakam daha vermek istiyorum. Sosyal Sigortalar Ku
rumundan 1982-1984 yıllarında 39 ve 49 yaş grup
ları arasında emekli olan işçi sayısı 334 bin kişidir.
Sayın milletvekilleri, hemen ifade etmeliyim ki,
hükümetimiz tarafından hazırlanan tasarıyla eski ka
nunlarda öngörülen yaş sınırı, 1 Ocak 1990 tarihinde
Muhterem milletvekilleri, başka rakamlar verme
ilk defa işe girecekler için öngörülmüş, ayrıca kadın
ye devam edelim; haftalık çalışma saatlerinden bir
ve erkek tefriki de yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında,
rakam vereyim. Türkiye'de 40 - 45, Almanya'da 40,5
- 43, Belçika'da 33,5 - 40, Danimarka'da 33,5 - 40, heyetinize sunulan tasarı ile işçilerimizin emeklilik
lerine ilişkin yapılan düzenlemede, 15 yıl ve daha
Fransa'da 39-39,3, Hollanda'da 40-48, ingiltere'de
fazla sigortalılık süresi bulunanların mevcut uygula
40 - 40,7, İrlanda'da 40 - 48, italya'da 40 - 48.
ma
ile bağlan koparılmamış ve mevcut hukukî du
Yaşlılık aylığı ödeme süreleri; Türkiye'de 19,4,
rumları aynen muhafaza edilmiştir,
yani 19 yıl 4 ay yaşlılık aylığı ödüyoruz; Avusturya'
2. 10 ile 15 yıl sigortalılık süresi bulunanların
da 11,7, Belçika'da 12 yıl, Kıbrıs'ta 13 yıl 9 ay, Fran
.
ise,
diğer-şartları değişmemekle birlikte, emeklilik ya
sa'da 13,1, Federal Almanya'da 13 yıl, İrlanda'da 8
şı
kadınlarda
41, erkeklerde 46 yaşına çekilmiştir.
yıl 8 ay, Hollanda'da 13 yıl 9 ay, Norveç'te 12,9, is
3.
5
ila
10
yıllık sigortalılık süresi bulunanlarda,
veç'te 14 yıl, ingiltere'de 12,8; en yüksek süre bizde.
diğer şartlar mahfuz tutulmak suretiyle, emeklilik
Ülkelere göre çalışma sürelerini arz edeyim; Tür
yaşı kadınlarda 43, erkeklerde 48 yaşına çekilmiştir.
kiye'de 20-25 yıl, Almanya'da 45-50 yıl, Belçika'
5 yıl ve daha az sigortalılık süresi bulunanların,
da 50 yıl, Danimarka'da 50 - 52 yıl, Fransa'da 45 yıl,
diğer şartları mahfuz tutulmak suretiyle, emeklilik
Hollanda'da 50 yıl, ingiltere'de 45 - 50 yıl, İrlanda'
yaşı kadınlarda 45, erkeklerde de 50 yaş sınırına geti
da 50 yıl, italya'da 40 yıl.
rilmiştir.
Muhterem milletvekilleri, «yaşama umudu» diye
rakamlar da var. O söylediğimiz 63 yaş hikâyesi sıfır
Ülkemizin değişen ekonomik ve sosyal şartları ya
yaşındaki gruplar içindir. Yaş grupları yükseldikçe, o
nında, kurumun-aktuaryasının sağlam kaynaklara darakamlar da kendiliğinden yükselir.
yandırıknasıyla, emekli üyelerine daha büyük imkân
PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Bir de ücretleri oku
ların sağlanması amaçlanmıştır. Kısmen yukarıya çe
yun lütfen.
kilen emekli yaş sınırının, yukarıda arz ettiğim diğer
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dünya emeklileri hizmet yılı ortalamasının da çok al ı radarına uymamız gerektiği, uyulması gerektiği muh
telif kişilerce ifade edilir. Bakınız 1979 ve 1972 tarih
tında bulunduğu gerçeğini takdirlerinize arz ediyo
lerinde, birisi sendikal çevrelerce çok iyi bilinen Zerum.
lenka Raporu diye geçen, diğeri de yine bu çevreler
, Diğer yandan, basın ve basım işleriyle iştigal eden
ce çok iyi bilinen ve Loowe Raporu diye geçen iki
lerin, uygulanmakta olan 2098 sayılı Kanunla verilen
rapordan küçük bir paragraf okuyacağım. Bu ismini
haklarda, özellikle itibarî hizmet yılında hiçbir deği
saydığım kişiler, Uluslararası Çalışma Teşkilatınca,
şiklik yapılmamış, yılda 12 ay çalışmanın 15 ay ola
Türk Hükümetinin talebi üzerine ülkemize gönderil
rak muhafazasına itina gösterilmiştir. Bu çerçevede
mişler ve birer inceleme yapmışlardır. Zelenka, rapo
basın ve basım işlerinde çalışanlara tasarı ile yeni bir
runda şöyle söylüyor: «506 sayılı Kanunun 1186 sa
hak tanınarak emekli yaş sınırından toplam 3 yılın
yılı Kanunla değiştirilen 60 inci maddenin (A) bölü
dikkate alınmaması, başka bir ifadeyle, emekli ola
münün (a) bendindeki hiçbir yaş şartı aranmaksızın,
cakları yaştan '3 yılı düşülerek belirtilen meslekte
yaşlılık aylığı hakkını tanıyan hükmün kaldırılması.
çalışanlara rüçhan hakkı verilmiştir.
Aylığa hak kazanmak için 1964 tarih ve 506 sayılı
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, topar
Kanunda saptanmış olan erkekler için 60, kadınlar
layınız lütfen.
için 55 yaş sınırlarına yeniden dönülmesi».
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
1979 tarihli, Loowe Raporu ise, «Sosyal Sigor
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bitiriyorum
talar Kurumundaki yaşlılık sebebiyle emekli olma
efendim.
yaşı, (ILO) sosyal güvenlik en az standartları anlaşTasarı ile getirilen diğer bir değişiklik, kanunun
I ması. No. : 102/1'de öngörülen yaştan daha aşağıda
yürürlük tarihi ile 31 Aralık 1989 tarihleri arasında
dır. Bu anlaşmaya göre, emeklilik için 65 yaş'kabul
ilk defa sigortalı olarak işe girecekler, kadınlarda 50,
edilebilir. Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
erkeklerde 55 yaş sınırına tabi olacaklardır. 1 Ocak
sosyal güvenlik planlarındaki müşterek emeklilik ya
1990 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olarak işe
şının mukayesesinde de, Sosyal Sigortalar Kurumugireceklerin yaş sınırları, kadınlarda 55, erkeklerde 60
j nun emeklilik yaşı oldukça düşüktür» diyor.
olarak belirlenmiştir.
Muhterem milletvekilleri, bunları ben söylemiyoSayın milletvekilleri, geçmiş bütün iktidarlar gibi, I rum; Türk hükümetlerinin resmî davetlisi olarak ül
biz de politikayı ve seçmeni düşünüyor ve elbetteki
kemize gelen ve dünya çapında aktuarya uzmanı olan
oy kaygısı taşıyoruz; ama bir farklılığımız var. Uzun
kişilerin raporlarından alınmış satırları sizlere arz et
vadede de olsa, kurumlarda, toplumun hayrına olan
meye çalıştım, işinize geldiği zamai (ILO) prensipleri
kararları almakta tereddüt etmiyoruz. Güçlü bir SSK,
diyeceksiniz, işinize gelmediği zaman (ILO) prensip
sigortalılara daha iyi hizmet sunacaktır. Sigortalılar
lerinden vazgeçeceksiniz, işte bunun âdına çifte stan
bu hizmetleri istemiyorlar mı? İstiyorlar. Memurlara,
dart denir.
Bağ - Kur'lulara, çiftçi ve köylümüze soruyorum;
I
Bu memleketin yalnız bugününü ve yarınını değil,
kendileri 50-55 yaşında emekli olabilirken, sigortalı
daha uzun geleceğini de planlamaya ve önümüze ko
ların 43 yaşında emekli olmasına razılar mı? Hatta
nan engelleri aşmaya azmettik.
bizzat sigortalılar erken emekli olup, çok az bir paraI
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O ilkelere taraftar
ile yetinmeye razılar mı? Hiç sanmıyorum. Üstelik
J mısınız Sayın Bakan?
emekliliği yaklaşmış, arada bir de olsa emekliliği dü
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
şünen gruplar, 15 yıldan fazla hizmeti olanların du
MUSTAFA
KALEMLİ (Devamla) — Hiçbir poli
rumunda hiçbir değişiklik yapmadık, gerçek manada
tik çıkar ve hesap düşünmeden, memleketin gelecebunların haklarına dokunmadık. 5 yıllık, 10-12 yıl
|
ğini sağlam temeller üzerine oturtmaya mecburuz ve
lık sigortalı zaten emekliliğini düşünmüyor. Dolayı
biz
de siyasî iktidar olarak, hükümet olarak bunu
sıyla müktesep hak ihlalinden bahsedilemez kanaa
yapıyoruz.
Doğru bildiğimizi yapmaya da devam ede
tindeyim. Bu haklara elbette biz de saygılıyız; ama
ceğiz.
bu hakkı sınırsız bir şekilde düşünürseniz, sosyal
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz yap
bünye ile alakalı hiçbir kanunu çıkaramazsınız, her
tınız
zaten.
şey bu müktesep hak duvarına çarpar.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
Sözlerimin sonunda iki rapordan bahsetmek isti
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yüce Meclise
yorum. Bizim çalışma hayatımızda sık sık ILO ka- I engin saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
34 —
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, soru
sormak istiyorum.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Sorulara daha sonra sıra gelecek
efendim.
Şahısları adına söz alan üyelerden Sayın Turan
Bayezit, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkış
lar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk sosyal güven
lik yaşamına ve Türk sosyal güvenlik tarihine, taşıdı
ğı kara mürekkepli satırlarıyla işçinin yanında olma
yan bir zihniyeti simgeleyerek geçecek şu tasarı üze
rinde, 10 dakikalık hakkımı, ivediliğine inanmadığım
için, sonuna kadar kullanacağımı vurgulayarak, yüce
Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar)
Sayın Başkan, bu tasarının ivediliği, zamanlaması
ve esas komisyonu mevzuunda, fikirlerimi kısaca izah
etmek istiyorum. Ne gerekçesinde ve ne de metnin
de - biraz sonra açıklayacağım gibi - işverenin kıdem
tazminatlarını bir süre daha kullanması konusu dışın
da, şu tasarının ivediliğini gerektirecek hiçbir husus
yoktur. (SHP sıralarından alkışlar)
İHSAN T O M B U Ş (Çorum) — öncelik yok, ive
dilik var.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — öncelik ve
ivedilik...
İkinci konu, yine bu mevzuda, hem tasarının içe
riğinde ve hem de ivediliğinde, Anavatan iktidarının
hesap - kitabı bir tarafa bırakıp edebiyat yapma zo
runluluğuna güvendiğini, ona sarıldığını şu müzake
reler sırasında da gördük arkadaşlar. Hatta gördük
ki, Ziya Paşa merhumu rahmetle yadettirecek kadar
şecaat arz edildi, «Biz politik yatırım da yapabiliriz
kurumun parasıyla» diye, bunu da kısa bir satırbaşı
olarak vurgulamak istiyorum.
Bu tasarının zamanlaması da çok önemlidir arka
daşlar. Hiçbir acelesi olmayan bu tasarı, Emekli San
dığı Kanununda tadilat yapan tasarıyla birlikte yüce
Meclise getirilmiştir. Hükümetin esas amacı ve mak
sadı, bu tasarının 2 nci çerçeve maddesi içinde yer
alan 1 inci geçici maddeyi yüksek Meclise kabul et
tirmektir. Diğer maddeler zaten vitrin maddedir. Kı
saca izah edeceğim. Emekli Sandığı Kanununda deği
şiklik yapan kanunu da getirmiş, birlikte müzakere et
tirmektedir. Bunun değerlendirmesini yüce Heyetin
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takdirine sunmak istiyorum; ancak biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu oyunu göz ardı et
mediğimizi, gördüğümüzü, yakaladığımızı ve buna alet
olmayacağımızi vurguluyoruz arkadaşlar. (SHP sıra
larından alkışlar)
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Aferin size, afe
rin...
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu tasarının esas komisyonu Plan ve Bütçe Ko
misyonu değildir, bu tasarının esas komisyonu Sağlık
ve Sosyal işler Komisyonudur; ancak bu konudaki
itirazımız çoğunluğun oylarıyla reddedilmiştir. Siz bu
tasarıyı Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda incele
mezseniz, hangi tasarıyı inceleyeceksiniz sayın arka
daşlarım? Plan ve Bütçe Komisyonunda misal verdim,
«inceleyeceksiniz» dedim, örneğin Ordu Tayınat ve
Yem Kanununun tadili şekliyle bir tasarı gelse, Ordu
nun mekkâre birliklerinde kullanılan katırların yem
lerinin artırılması bahis konusu olsa, onu mu Sosyal
işler Komisyonuna göndereceksiniz? (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Hükümetin, bu tasarıyı, gerek Meclis Başkanlığı
nın, gerekse komisyonun niye sevk etmediğini gün
deme getirip, komisyonda bunun müzakeresini yapar
ken, «Orada da oy çokluğu bizde; sevk etsek ne kay
bederdik, oradan da aynı şekilde gelirdi» denildi, tşte
bu zihniyet, bu Mecliste, bu Meclisin çoğunluğunu
teşkil eden gruba; bu zihniyet, o grubu sevk ve idare
eden Sayın Başbakana hâkim olduğu sürece, sağlıklı
yasaların çıktığına Türk Ulusunun inanmaması gere
kir arkadaşlar. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
Sayın Başkan, tasarının 1 inci maddesi bir vitrin
meddedir, bir mostralık maddedir; arz ettim, asıl amaç
bu değildir. Deniyor ki - sayın bakan burada da açık
ladılar - «Ortalama yaş şudur, işçi yaşı şudur, Avru
pa'nın falan memleketinde budur, burada da bu
dur; biz ileriyi düşünüyoruz. Bir hükümet, özellikle
sosyal güvenlik konusunda bir düzenleme yaptığı tak
dirde, eğer memleketini düşünüyorsa, eğer kendi çı
karını düşünmüyorsa uzun vadeli düşünmesi gerekir;
biz de bunun için yaptık.»
Sayın bakana soruyorum, bunu yapın, takdir edi
yoruz; ama sizin elinizde Altıncı Beş Yıllık Plan di
limini değerlendirecek ekonomik ve sosyal döneler
var mıdır? (ANAP sıralarından «Var var» sesleri)
Demin burada, siz, uluslararası bir teşekkülün rapo
runu okudunuz sayın bakan, siz bu yaş haddini ka
bul ederken - 1990'da geçerli dahi olsa - Türk üniver-
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siteleriyle temas ederek görüşlerini aldınız mı, Türk
işçi sendikalarıyla temas edip görüşünü aldınız mı,
hatta ve hatta Türk işveren sendikalarıyla temas edip,
görüşünü aldınız mı; (SHP sıralarından «Onu aldı
lar, evet» sesleri) aldınızsa, onların raporlarını niye
burada okumadınız, bize niçin Türk teşekküllerinin
raporunu okumuyorsunuz?
İnanmıyoruz buradaki samimiyetinize; siz - de
min de arz ettiğim gibi - bu maddeyi, ileride ne olur
ne olmaz düşüncesini bir yana bırakarak, sadece 2
nci maddenin geçici 1 inci maddesinin bir kamuflajı
olarak getirdiniz.
Muhterem arkadaşlarım, dediğim gibi, tasarının
gerekçesi tatminkâr değil; çalışma süreleri, çalışma
yaşları bakımından Avrupa ile bizi kıyaslıyorlar; ha
kikaten bir an gurur duyuyoruz, demek ki, Türk iş
çisi Avrupa ile kıyaslanacak bir seviyeye gelmiş, «İş
çiden yana olduğunu» söyleyen bakanın ve hüküme
tin bu görüşünü takdirle karşılamamak elimizde de
ğil; ama soruyorum arkadaşlar, psikolojik yaşlanma
vardır; Türk işçisinin psikolojik yaşlanmasıyla Alman
işçisinin, Hollanda işçisinin psikolojik yaşlanması ay
nı mıdır?
Bir Türk kadın işçi, sabahın saat 6'sında kalkar,
namazını kılar, bütün görevlerini yerine getirir; çoluğuna çocuğuna yemeğini yedirir, kocasını besler, iş
lerini yapar, koşa koşa otobüs durağına gider; binebilirse, yarım saatte otobüse 'biner ve bir psikolojik
çarpıntı içerisinde işine başlar.
iş şartları da meydandadır; bizdeki sosyal güven
lik, bütün o şartlar da meydandadır. (ANAP sırala
rından gürültüler)
BAŞKAN — Dinleyelim lütfen, dinleyelim efen\ dim.
M. TURAN BAYE21T (Devamla) — Siz bu şe
kilde çalışan bir Türk işçisiyle, kadın olsun erkek ol
sun, bunlarla bugünkü Avrupa düzeyini mukayese
etmeyi hangi vicdanla telif edersiniz, hangi vicdana
sığdırırsınız? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
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Müktesep hak nedir arkadaşlar? Müktesep hak ba
zı toplumlarda vardır; gelişmiş toplumlarda vardır.
Müktesep hak bazı kafalarda vardır; gelişmiş kafa
larda vardır (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) ve müktesep hak, hukukun bazı erdemleri gibi
herkesin kabullenemeyeceği, altını çiziyorum, kabulle
nemeyeceği bir olgudur; ama müktesep hak, burada
gasp edilmektedir arkadaşlar.
Gerek Sayın Başbakan gerekse sayın ANAP söz
cüsü yumuşak inişten bahsettiler. Yani «İşçiyi biz bir
denbire kafasının üstüne düşürmedik de falan üzerine
düşürdük» dediler. Nasıl düşürürseniz düşürün işçinin
müktesep hakkını almış oluyorsunuz muhterem arka
daşlar.
Müktesep hak öyle ulvî bir kavramdır ki, mük
tesep hakkın çiğnendiği bir toplumda, hukuku bir ya
na bırakın arkadaşlar, devletin varlığını dahi iddia
edemezsiniz. Aşiretlerde dahi müktesep hakka saygı
vardır. İşte siz, şu maddelerle müktesep hakkı çiğ
nediğiniz takdirde, hukuka bağlı devlet düzenine gös
terdiğiniz saygının ölçüsünü ortaya koymuş ölüyorsu
nuz.
Sayın Başkanım, bu tasarı niçin getirildi, onu arz
etmek istiyorum. İki durum arasında, yani bugünkü
hukukî sistemle tasarının getirdiği sistem arasında
bir mukayese yapmak istemiyorum; bunu herkes bili
yor ve zamanımı bununla doldurmak istemedim; ama
şunu bilsinler ki, (B) fıkrasına bağlı (a) bendindeki
durumda, yani 10-15 yılı içeren durumda, kadın ve
erkeği 3 yıl fazla çalıştırma vardır; (b) bendindeki
durumda, 5-10 yıl arasında, 5 yıl fazla çalıştırma
vardır; (c) bendindeki durumda 7 yıl fazla çalıştırma
vardır; bu konuda sadece bunu vurgulamak istiyo
rum; zamanımın azlığı nedeniyle maddenin diğer hu
suslarını irdelemek istemiyorum.

«Sayın Başkan, bu tasarı niçin getirildi?» demiş
tim; tabiî emeklilik ertelenecek. Emeklilik ertelenin
ce, tabiî kıdem tazminatının ödenmesi ertelenecek.
«İşçi fazla çalışacak, fazla çalışınca fazla kıdem taz
Sayın Başkan, tasarının en önemli maddesi, arz
minatı alacak» gibi laflara karnımız tok; işçinin ne
ettiğim gibi, 2 nci maddenin geçici 1 inci maddesi. Bu
kadar çalışınca ne kadar aldığını biliyoruz. Ertelene
madde müktesep hakları - ihlali bir yana bırakın ar
cek, ertelenince o kıdem tazminatı, bugün hükümetin
kadaşlar- gasp etmektedir, (SHP sıralarından alkış
ekonomik çıkmazlarında bir simit olarak kullanıla
lar) hükümet bu tasarısıyla, işçinin müktesep hakkı- j cak; hem işveren kullanacak ve hem de piyasaya çık
nı gasp etmiştir; eğer yüksek Meclis bu tasarıyı ka- [ mamış olması nedeniyle, istihlake yönelmemiş olması
nunlaştırırsa işçinin müktesep haklarını göz ardı et- I nedeniyle, bundan hükümet de faydalanacak. Asıl
miş olacaktır. Bunun özellikle değerlendirilmesini
amaç budur. İşçinin yanında olduğunu söyleyen hü
rica ediyorum.
kümetin asıl amacı budur.
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Bu tasarı, sıkıla sıkıla bütün suyu alman bir li
mon kabuğu gibi fırlatılan işçinin, bugün o kabuğun
içinde kalan birkaç damla usaresini dahi almaktadır.
O usare ile ki, o işçi, çocuklarıyla, ailesiyle ve nihayet
insan olarak kendisiyle başbaşa birkaç yıllık hayatını
sürdürecektir. Bu tasarı bunu da almaktadır; ama
bunu yadırgamadık arkadaşlarım. Neden yadırgama
dık? Çünkü bu hükümet, kalkınmanın binektaşı ola
rak çalışanları görmektedir. Biliyorsunuz, binektaşı,
bir ata binmek için üzerine çıktığınız taştır. İşte bu
hükümetin kalkınmasında binektaşı; Türk işçisidir,
Türk esnafıdır, Türk çiftçisidir, Türk memurudur.
(SHP sıralarından alkışlar) Niçin bunlardır? Dün ko
nuşuldu burada, «katsayıyı yükseltelim» dedik, yüzde
40'ın üstünde, yüzde 50'ye tırmanan bir enflasyon
içerisinde yüzde 32-33 zammı zor verdiniz.
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Kime se
lam?..
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hepinize
sesleniyorum.
BAŞKAN — Lütfen konuşmayı kesmeyin.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu neden
le, bu hükümetten bunun dışında bir şey zaten bekleyemedik.
Yine bir şey bekleyemedik, zaten daha başka bir
şey "bekleyemezdik. Her zaman söylüyorum, tekrar et
meye mecburum, bir deyim var, onun tersini söyle
yeceğim; «Bir adama 40 gün deli dersen deli olur»
derler, biliyorsunuz. Ben de şöyle diyeceğim : Yapı
lan bir yanlıştan, hatadan döndürmek için, bir şeyi
40 kere tekrarlarsanız, belki bazı zihinlerde o yer
eder de, o hatayı işlemezler, dönerler diye bir daha
tekrarlıyorum.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen toparlayınız
efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bitti Sa
yın Başkanım, müsamahanızı suiistimal etmeyeceğim.
Anayasamızın 54 üncü maddesi, «Grev hakkı ve
lokavt» kenar başlığını taşır. Bu madde metnine göre,
işçiler «grev hakkına» sahiptirler bu hakkın kullanıl
masının ve işverenin lokavta başvurmasının şekilleri
yazılıdır, yani Anayasaya göre hak olan, grevdir; lo
kavt hak değildir, bir işlemdir.
Geliyoruz, Özal Hükümetinin, Anavatan Partisi
programından esinlenerek yazılan hükümet progra
mına...
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — O sarı program za
ten.
MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın Başkan,
vakti bitti.
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ...Hükümet
programı; madde 53 :
«Sendika kurma, toplusözleşme grev ve lokavt hak
kı»; yani Anavatan iktidarına göre, Anayasanın hak
saymadığı bir eylem olan «lokavt» bir haktır arka
daşlar. (SHP sıralarından alkışlar)
Bu zihniyetten başka bir şey beklenemez.
Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken şunu özellikle
vurgulamak istiyorum: Sayın Bakan, Plan ve Bütçe
Komisyonunda, «Sosyal Sigortalar emeklilerinin çalış
tırılması konusunda hazırlık yapılması için emir ver
dim» dediler; ben de «Sabah şerifler hayır olsun sayın
bakan; 2,5 senedir bu emri niçin vermediniz?» de
dim; şimdi aynı şeyi tekrarlıyorum ve bu kanun tasa
rısının - nasıl olsa oylanacak ve geçecek; belli - bu
gün müzakere edileceğini bizler bilmezken, bürokrat
lar biliyordu; sabahleyin Meclisi doldurmuşlardı. Za
ten belli; oya ve parmağa güvenen bir iktidar; bu ka
nun çıkacak, Türk işçisine hayırlı olsun diyemeyece
ğim; ama özal iktidarına hayırlı olsun diyeceğim ar
kadaşlarım.
Hepinize saygılar sunuyorum ve konuşmamla iliş
kisi olmayan bir cümle ile - konuşmamla bağlantı
yapılmamasını rica ederek - sözlerimi bitirmek istiyo
rum; «Kuzgun yumurtasından kanarya çıkmasını bek
leyemezsiniz.» (SHP ve MDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
Sayın ihsan Tombuş, buyurun efendim.
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, iç
tüzüğün 62 nci maddesinin son fıkrasına göre, söz
hakkını Alpaslan Pehlivanlı'ya veriyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pehlivanlı, süreniz
10 dakikadır. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın
Başkan, sayın m'illervelk'Illeri; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda değişiklik yapan tasa
rı ile ügüi olarak, şahsî görüşlerimi belirtmek üze
re, huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinize en de
rin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar)
Görüşülmekte olan tasarı hakkında, aleyhteki ko
nuşmaları dinledGk. Aleyhte konuşan arkadaşlarımız,
kusura bakmasınlar, tamamlan sübjektif mütalaalarla,
görüşlerle, objektif hıiçjbir gerekçe göstermeksizin,
ıkanun tasarısının aleyhinde olduklarını belirttiler.
Bu görüşlerin, bu konuşmaların bazıları - kusura
bakmasınlar - Yüce Meclisten ziyade tribünlere yöne
likti; onları da takdirillerindze sunuyorum. {ANAP sı
ralarından alkışlar)
37 —
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ALİ İHSAN ELGİN (Içiel) — İşçiden ekmek ye
dim....
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim.
ALPASLAN PEHLİVANLI ı(Devamla) — Değer
li arkadaşlar, biz yediğimiz ekmeği inkâr edenler
den değiliz; ama hayatında işçi eli sıkmamış, fabrilka görmemiş, işçi ekmeği yememiş kimselerin de
burada işçi savunuculuğu yapmalarını da yine takdirierin'ize sunuyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
M. TURAN BAYE2İT
(Kahramanmaraş) —
Ben 30 sene işçi hakkı savundum; sen kısa panto
lonla gezerken, ben işçi halklarının savunuculuğunu
yapmıyordum.,
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De
ğerli miiMetvekülleri, kuruluşundan günümüze kadar,
Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en büyük ku
ruluşlarından birisidir. Kurumun, bir tek kuruş dev
let desteği olmadan - hatta zaman zaman devlete
destek olarak - tamamîen işçilerin ödediği primler
le, yüklendiği görevi, inkâr etmek, görmemtezlikten
gelmek, kuruma karşı haksızlık olur. Dünyada çok
az örneğini görebileceğimiz Sosyal Sigortalar Ku
rumu uygulaması, ülkemizde bugüne kadar başarılı
bir şekilde hizmet vermiştir. Gelecekte de, inşallah,
aynı ibaşarılı hizmetlerim' yürütmeye devam edecek
tir.
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulundan geçip
Meclis Başkanlığımıza intikali eden kanun değişik
liği tasarısı, gerek yanlış anlama ve anlaşılmalarla
ve gerekse malum çevrelerin tahriki ile toplumda
birtakım huzursuzluklara sebebiyet verebilecek ma
hiyette sayılabilirdi, Bu konuda, Sayın Başbakanı
mıza endişelerimizi anlattıktan sonra, Sayın Başba
kanımızın «Kazanılmış halklara dokunulamaz» konu'sundaki hassasiyeti, toplumun endişelerini izale
etmiş ve kazanılmış haklar muhafaza edilmiştir. Bu
anlayışından dolayı, Saym Başbakana, huzurlarınizda teşekkür, ediyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, ikışlar)
İşte bu noktada, bütün konuşmacıların söylediği,
diyalog ve müktesep hak konusuna da değinmek
itiyorum değerli arkadaşlarım.
Elbettekİ, bizde yüzde yüz diyalogdan yanayız; ama
diyalog tek taraflı olmaz, beyanatlarla, basın yo
luyla diyalog olmaz. Önce toplanacaksınız, talep
edeceksiniz, adına «zirve» deyip geleceksiniz; kapı
dan çıkınca «zırva» olarak ilan edeceksiniz; kendi
nize yakın olmayan milletvekillerini holding miillet— 38
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vekili olarak ilan edeceksiniz, ondan sonra diya
logsuzluktan bahsedeceksiniz. Böyle saçma şey ol
maz saygıdeğer arkadaşlar. (ANAP sıralarından al
kışlar)
Değerli milletvekilleri, müktesep hak konusuna
gelince, - doğru söylüyorlar - diyorlar ki; «10 ila 15
yaş arasında»; ama hiç kimse, 15 yaşın üzerindeki
lere dolkunulmadığından bahsetmiyor burada; çünkü
o nasıl öllsa alındı, çantada keklik...
İSMAİL ŞBNGÜN (Denizli) — 15 yaş mı?...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sa
yın Şengün, sigortalılık konusundaki 10 ila 15 yaşı
kastediyorum.
IÎSMAİL ŞBNGÜN (Denizli) — «Yıl» kardeşim,
yıl; «Yaş» değil.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ben,
sigortalılık yaşını kastediyorum; sigortalılıktan, siSiigortadan, işçiden anlamadığınız için, «sigorta yaşı»
nedir onu da bilmiyorsunuz. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Sen ne zaman işçi
oldun?
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — 10-15
yaş arasında, gerçekten, 18 yaşında başlama esasına
göre 3 yıl kayıp vardır; ama değerli arkadaşlarım,
madem o kadar istatistiklere meraklısınız, o kadar
çok istatistiklere bakıyorsunuz, bir açın bakın ista
tistiklere ki, Türkiye'de sigortalılığa başlama yaşı
ortalama olarak kaçtır? Eğer hatam varsa sayın ba
kanım düzeltsin; 22 ila 23'tür. Yani, sigortalılığa 18
yaşında başladığınız esasına göre, ellbetteki 3 yıl kay
bınız var; ama orsalama yaşı aldığınız zaman yani
22 yaşında başlarsınız bir kaybınız yoktur değerli
arkadaşlar. 21 yaşında sigortalılığa başlayanın, 46 ya
şında emekli olacağı esasına göre kaybı yoktur; çünkü
25 yılını ancak o zaman doldurur. Bu nasıl müktesep
hak kaybıdır?
KADİR NARİN (Diyarbakır) — 22 nereden
geliyor? 18 varken, niye 22 oluyor?
BAŞKAN — Müsaade edin efendim...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) —Sa
yın Narin, müsaade eder dinlerseniz ona da gelece
ğim.
10 ila 15 yaş arasında durum yukarıda anlattı
ğım gibi.
5 ila 10 yaş arasında da 5 yıl kayıp olduğu iddia
ediliyor; ortalama sigortalılığa başlama yaşı gene
22 olduğuna göre, sadece 1 yıl kayıp vardır. O da
ne zaman?.. Bugün 10 yıllık sigortalı olan kişi 15
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yıl sonra emekliliğini dolduracağına göre, yani 25 yı J lerde bile, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim
alacaklarında uygulanan faiz oranlarının yükseltil
lını dolduracağına göre, 1999 yılında 1 yıl kaybı ol
mesi
düşünülmemiş, işverenin ucuz' kredi kullanması
muş olacaktır.
imkânı sağlanmıştır. Anavatan Partisi ve yüce Mec
işte, konuların bu kadar istismar edilmesi bizi bu
lis, bu hususu halletmiş ve sigorta prim alacakla
«sene» hesaplarını konuşmaya getiriyor.
rında uygulanacak faiz oranı, en yüksek faiz oranı
Değerli milletvekilleri, yüce Meclisin kabul ettiği
I seviyesine çıkartılmıştır. Bu hizmeti dahi görmeyen
ye yürürlüğe konan Beçinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
ve takdir etmeyen zihniyetlerin, kafalarındaki çarpık
nında sosyal güvenlikle ilgili ilke ve politikalar belir
lıkları, hiçbir hizmet düzeltemez; fakat Anavatan
lenmiştir. Bu ilke ve politikalara baktığımızda, dev
Partisi, her sıkıntıya çare bulmuştur ve bulmaya de-.
letimizin önümüzdeki 5 yılda sosyal güvenlik husu
i vam edecektir. (ANAP sıralarından alkışlar)
sunda ne yapacağı açıkça görülmektedir. Bu ba
kımdan, meseleyi, bir bardak suda fırtına koparma
Sosyal Sigortalar Kurumunu, sıkıntıdan kurtarma
dan, aklımızı öne, hislerimizi arkaya koyarak de
dan, çalışanlara ve emeklilere, yarınlarına huzurla
ğerlendirmek zorundayız.
bakma imkânı sağlamak mümkün değildir. 1985 yı
lında, kurum toplam geliri, 639 milyar 734 milyon
Bugün ülkemizde, 5 milyon 683 bin kişi sosyal gü
liradır. Sigortalı giderleri ise, 404 milyar 800 milvenlik şemsiyesi altına girme imkânına kavuşmuştur.
Demek ki, halen nüfusumuzun yüzde 10'u sosyal gü j yon liradır; yani 1985 gelirinin yüzde 63,29'u sigor
venlik ha'kkına ferden sahip değildir. Demek ki, cum
talı gideri olarak tekrar geriye iade edilmiştir. 1986
huriyet döneminde önemli 'bir yeri olan bu Meclisin
yılında, bu oranın yüzde 64'e ulaşacağı tahmin edili
değerli üyelerinin bu hususa kafa yormaları gerekir.
yor.
1985 Türkiyesinde nüfusun halen yüzde 90'ı ferden
Dünyanın hiçbir ülkesinde bu çarpıklık mevcut
sosyal güvenlik hakkına sahip değilse, bu Meclisin
değildir. Böyle sigortacılık anlayışı yanlıştır, bu herbuna çare bulması gerekir.
gün iflasa doğru atılan bir adımdır.
5 milyon 683 bin sosyal güvenlik şanslısının 2 mil
Zaman zaman sigortalı prim yüzdesini artıra
yon 530 bin kişisi Sosyal Sigortalar Kurumunun
rak, yanlışlığın yükünü sigortalıya fatura etmek de
bünyesindedir. Aktif sigortalı nüfusun yüzde 44,5l'i
çare değildir. Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunda
Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer kısımları Emekli
işçi prim oranı, asgarî yüzde 34,5 seviyesindedir.
Sandığı, -Bağ - Kur ve özel sigorta kurumlarına bağ I Prim oranını yükselterek - yani, işin kolayına ka
lıdırlar. 1986 yılında ise, kuruma bağlı sigortalı sa
çarak - işçiye yeni bir yük getirmeyi de düşünmek
yısının 2 milyon 630 bini geçeceği tahmin edilmek
mümkün olamaz. Öyleyse, kurumun kendi içinde or
tedir ki, bu da genel sigortalılık sistemi içerisinde,
ganize edilip, endişe duyulan kurum durumundan
oran olarak yüzde 46,2'ye baliğ olmaktadır.
çıkartılıp, geleceğine umutla bakılacak bir kurum
haline getirilmesi gerekir.
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün yüklendiği
sağlık hizmetleri, nüfusumuzun çok önemli bir kıs
Değerli milletvekilleri, seçim bölgemde, nüfusun
mını kapsamaktadır. Aktif sigortalının geçindirmekle
büyük bir kısmını işçi aileleri teşkil etmektedir. O
yükümlü olduğu kişilerle beraber, 13 milyon 850 j itibarla, her gün onlarla beraberim, iç içeyim, ailem
bin kişi kurumun sağlık tesislerinden yararlanmakta
den yüzlerce insan ekmeğini işçilikle kazanmaktadır.
dır. Bu, genel nüfusumuzun yüzde 26'sı demektir.
I işçi sofrasında yemek yiyen, ekmek yiyen bir arkaişte, Sosyal Sigortalar Kurumu ve muhterem yö I daşınızım. Hayatında işçi eli sıkmamış, fabrika görneticileri böyle bir yükün altındadırlar. Bu hizmetin j memiş, iş kazası ıstırabını çekmemişlerden değilim;
içinden geldiğim insanların durumlarını, birçok in
büyüklüğü mutlak tartışılmaz ve emeği geçenlere an
sanlardan çok daha iyi bildiğimi takdir etmenizi rica
cak teşekkür edilir.
I ediyorum.
Değerli milletvekilleri, bu kadar büyük bir ku
Maksat, genç ve aç emekli ordusu teşkil ettirmek
ruluş ve bu kadar önemli bir hizmet, tabiî ki, eko
I midir, yoksa, Anayasanın emrettiği mutlu toplumu
nomik güçle yerine getirilir. Sosyal Sigortalar Ku
I yaratmak mı olması gerekir?
rumu halen ekonomik düzlüğe güçle yerine getirilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu halen ekonomik düzlüğe
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, toparlayın lütfen.
çıkabilmiş değildir. Yıllarca yalnız lafının edildiği,
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Tohatta işçi kökenli bakanların da gelip geçtiği gün- I parhyorum Sayın Başkanım.
39 —
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Bugün, hiçbir emekli işçi, aldığı emekli maaşıyla
geçinememektedir. Sokakta dilenen emeklileri, başkala
rının himayesine muhtaç emeklileri, her gün, Sayın
Çakırefe, ben de görüyorum. Bu insanları, genç yaş
ta sokağa atmak gerçekten şart mı? Emekli insanın,
daha fazla bakıma, daha fazla gıdaya ihtiyacı var
dır. Kanaatim odur ki, normal zamandan biraz geç
emekli; fakat sokakta dilenmeyen, başkasına muh
taç olmayan emekli toplumu yaratmak, toplumda
emekliliği suç olmaktan çıkarmak; aksine, emekliye,
toplumda saygmhk. kazandırmak gerekir. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Kırıkkale'den her gün birçok emekli işçi arka
daşımız yanımıza gelir, geçinemediğinden bahseder,
emekliliğini iptal ettirip, işine geri dönmekten bah
seder; düne kadar tezgâh tutan, üretim yapan, tek
nolojinin en ufak toleransını gergef gibi işleyerek
üretime katan yüzlerce el, bugün emekli olmuş, pa
zar yerlerinde marul satmakta, yumurta satmakta, pa
zarda başkasının yükünü taşımaktadır.
Geçmişte emek tacirlerini çok gördük değerli ar
kadaşlarım. Gelin el ele verelim, önce sigortalının du
rumunu sonra da emeklinin durumunu düzeltmeye
gayret edelim.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, süreniz doldu, to
parlayın lütfen efendim.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım.
Anavatan Partililer olarak, emeğin kutsallığına
inancımız tamdır. Genç ve aç emekli değil; karnı tok,
başı dik, toplumda saygınlık kazanmış emekliler is
tiyoruz ve emekliler arasında eşitlik ana hedefi
mizdir.
Türk insanına hizmetin kutsallığını idrak eden
Anavatan mensupları olarak, her hususta olduğu gibi,
bu kanun değişikliğinde de, doğru ne ise, o yapıla
caktır diyoruz ve mutlaka yapacağız.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Maaş artışı ka
nunu mu bu, maaşları mı artırıyorsunuz?
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Baş
kalarının iddia ettiği gibi, toplumu huzursuz kılmak
için değil, toplumda sağlanan huzur ve güveni de
vam ettirmek, tezgah başında alın terini akıtarak, ül
ke kalkınmasında alın terini harç yapan insanları,
geçmişte olduğu gibi, istismarcıların elinde oyuncak
ve istismar malzemesi yapmamak için çare arıyor,
tedbirler getiriyoruz.
Bu tedbirlerle, elindeki malzemeleri alınan ve tek
başlarına bırakılan istismarcılar, son çırpınışlarını
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yapıyorlar. Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası
olan Türk çalışanlarının gerçek temsilcisi başkaları
değil, mutlaka Anavatan Partisi olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, toparlayın lütfen.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Bu is
tismarcı ve ne yaptıklarını kendileri de bilmeyenler
işçilerle, Anavatan Partililerin arasına giremezler;
» onlar gölge etmesinler; emeklilerimiz de, işçilerimiz
de, onlardan, başka ihsan istemiyorlar. (ANAP sıra
larından alkışlar)
Bütün sosyal içerikli kanunları çıkarttığı gibi, iş
çinin, emeklinin derdine esas olacak kanunları da
çıkartmak inşallah Anavatan Partisine nasip olacak
tır.
Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı.
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen millet
vekilleri arkadaşlarımız lütfen isimlerini yazdırsınlar.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan,
bize söz vermeyecek misiniz? önceden yazılı tale
bimiz vardı.
BAŞKAN — Hayır efendim, içtüzüğümüzün 73
üncü maddesi sarihtir; 2 kişi konuştu, başka söz hak
kımız yoktur efendim.
Şimdi soru sormak için müracaat edenlerin isim
lerini okuyorum: Sayın İsmail Şengün, Sayın Baykal, Sayın öney, Sayın Sanoğlu.
Başkaca soru sormak isteyen var mı efendim?
Yok.
- Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir.
Sayın Şengün, buyurun sorunuzu sorun efendim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
bu müzakereler sırasında, kürsüde sık sık ortaya atı
lan bir sorunun cevabı, herhalde hükümeti de ilgilendirilmediği için, verilememiştir. Bunun cevabını kim
verecek 'bilemiyorum. Soru şu idi: Bu tasarı, önce
Sosyal İşler Komisyonuna gitmeli idi; daha sonra
Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmeli idi. Niçin önce
Sosyal işler Komisyonuna gitmemiştir? Bunun ceva
bını kim verecek Sayın Başkan? •
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bütçe
ve Plan Komisyonu Başkanı cevap verdi.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, bu
kadar önemli bir kanun tasarısını, kısa yoldan, kısa
sürede konuşmanın sakıncalarına işaret etmek için bu
suali tekrar sordum.
İkinci sualim : Sayın Bakan «İşçi Sigortalıları Ku
rumu batmaz bizim bütçemiz 934 milyar» dediler;
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ama biraz önce konuşan değerli arkadaşım, «Adım,
adım iflasa gidiyor» buyurdular. Şimdi ben bu çeliş
kinin cevabını kimden isteyeyim?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başbakandan iste.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, sa
yın bakan, Zelenka Raporundan bahsettiler. 1969 yı
lında, sosyal güvenlikle ilgili kanundan sonra, ulus
lararası bir üstat olarak takdim ettiler ve dediler ki,
«Türkiye'de işçi yaşı mutlaka bir tahdide uğramalıdir.» Bu üstat, bu görüşü ortaya koymuş.
Şimdi sormak istiyorum: Acaba, aynı Zelenka,
işçi haklarının geriye gitmesi konusunda, bugüne
kadar bütün dünyada hiçbir zaman, hiçbir ülkede
geriye gitmemiş; kazanılmış hakların ihlali bu Mec
liste konuşulup kanunlaştığı takdirde acaba ne bu
yururdu?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, birinci sorunun cevabını sayın komisyon başkanı
oturumun başında vermişlerdi.
r.
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık da görüşünü
bildirdi.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkinci soruyu
cevaplıyorum:
Biz, Sosyal Sigortalar Kurumunun aktuarya açığı
nı söyledik, bugünkü bütçesini söyledik ve konuşma
mızda da şunu ifade ettik; «Eğer aktuarya hesap
ları iyi yapılmazsa, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planının sonunda 600 milyar liralık açık verir» Bat
maktan maksat budur, arkadaşlarımız da bunu ifade
ettiler; ben de bakan olarak bütün konuşmalarımda
bunu ifade ettim; ama bir gerçeği daha vurguladım,
«Battı, batıyor hikayesiyle işçilerimizi mutazarrır et
meyiniz» dedim, bunu vurgulamak istedim.
Sayın Şengün'ün üçüncü sorusunun muhatabı,
herhalde Sayın Zelenka; ben diğelim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Baykal, buyurun efendim.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkanım,
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız demin
yaptığı konuşmada uluslararası ilkelerden, uluslar
arası kurallardan; bizim katıldığımız, imzamızla söz
verdiğimiz ve bir türlü riayet etmediğimiz, o sözüne
sadık kalmadığımız sözleşmelerin birisinden bahset-
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tiler, hatta verilmiş bir özel rapordan söz ettiler ve
ayrıca ILO ilkelerinden bahsederek çifte standart
kullandığımızı ifade ettiler.
Sayın bakana sormak istiyorum: Uluslararası Ça
lışma Teşkilatınca kabul edilmiş bulunan bütün söz
leşme ve tavsiye kararlarını, bugüne kadar hükü
metimizin katıldığı ve katılmadığı tavsiye kararlarını
kabul etmeye hazır mısınız?
Avrupa'daki hakları, bu tasarı için gerekçe gös
termişsiniz, Geliniz, Avrupa'da işçilere ve Avrupalının
bizim işçilerimize orada tanıdığı hakların aynısını
Türkiye'deki işçilerimize uluslararası kurallara riayet
ederek uygulayalım, buna razı mısınız? (ANAP sıra
larından «Ne alakası var»? sesleri) Bunun için ne
buyurursunuz?
BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade edin, soru
nun cevabını siz vermeyeceksiniz, lütfen.
SURURİ BAYKAL (inkara) — Çifte standart,
asıl çifte standart, Türkiye'ye gelmiş bir profesörün
indî beyanları ya da burada takdim buyurdukları
bir raporcuğa dayanmak mıdır, yoksa Uluslararası
Çalışma örgütünün bütün kurallarını ele alarak,
bunları tümüyle kabul veya reddediyor musunuz de
mek midir? Biz, o hakların, ne bir azına, ne bir faz
lasına razıyız... (ANAP sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorunuz.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — «Sayın Başkan,
İşçiler kendilerine güveniyorlarsa grev yapsınlar» de
mişlerdi. Ben de diyorum ki, sayın hükümet kendine
güveniyorsa, programında
bahsettiği gibi, sosyal
adaletten yana olduğunu ilan ediyorsa, buyursun
Avrupa'da işçilere tanınan halkların aynısını tanı
sın; ne azını, ne fazlasını; Buna razı mıdırlar?
Arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
yüce Meclise muhtelif konuşmalarında arz ettim, bir
defa daha hatırlatayım.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) toplantı
larında 1983 yılında, biz iktidara gelmeden önce ül
kemiz kara listede idi. 1984 yılında bizi hiç muaheze
etmediler. 1985 yılındaki görüşmelerde, bütün insiyatifi elimizde bulundurduk. Almanya gibi bir ül
keyi tenkit ettikleri halde, Türkiye'ye en ufak tenkit
te bulunmadılar. Bu birincisi.
ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Hesaba almamış
lardır.
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BAŞKAN — Müsaade edin.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkinci konu:
Soruyu soran arkadaşım gayet iyi bilirler ki, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının aldığı bütün kararları,
ülkeler aynen kabul eder diye 'bir karar, bir kaide
yoktur. Aksine, IL)0 Anayasasına göre, «Bu sözleş
melerin ve kararların hepsi, millî mevzuatlarına uy
gulanarak kullanılır» der. Bunu da kendileri gayet iyi
biliyorlar.
Ben de kendilerine bir şey daha hatırlatayım; bu
ateşli sorusu sırasında acaba Batı Avrupa ülkelerini
mi kastetti, sosyalist bloku mu kastetti? (ANAP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Çok
şık, harikasın. (SHP sıralarından «Ayıp, ayıp» ses
leri)
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Utan be, ayıp
bakan olacaksın.
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sözünü geri alsın.
(SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika...
Değerli arkadaşlarım, gürültüyle hiçbir yere gide
meyiz. Bir fikir söylenir, karşılığı söylenir.
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Cevap hakkı verin.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İnsaf
yahu, insaf. Cumhuriyete yazık, koca cumhuriyete
yazık.
BAŞKAN — Müsaade ediniz, bir fikir söyleni
yor, karşılığında başka bir fikir söyleniyor. Reaksi
yonunuz sıra kapaklarına vurarak olmasın; lütfen
fikir seviyesinde olsun, çok rica ederim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
TALAT ZENGİN (Malatya) — Fikir olmayan
yerde anarşi olur.
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Türk işçisine
saygısızlık yapamaz.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi sayın
bakan, şu şekilde, «sosyalist devletleri mi örnek alı
yorsunuz?» deseydi ki, «Arap devletlerini mi örnek
alıyorsunuz?» deseydi ki, «Amerika'yı mı örnek alı
yorsunuz?» deseydi ki şimal memleketlerini mi örnek
alıyorsunuz?» Acaba ne fark görecektiniz, ben bile
miyorum.
ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sizde öğrenirsiniz.
(BAŞKAN — Sayın bakan, lütfen tasrih ediniz.

24 , 12 , 1985

0:1

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Sözünü geri al
sın. (ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı gürültü
ler)
BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz.
Sayın Bakan, lütfen tasrih ediniz. Yani, bu sözleri
küçültücü bir manada mı kullandınız, yoksa herhangi
bir devleti kastederek mi ifade ettiniz? Lütfen açık
layınız.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
bu yüce çatı altında hiçbir milletvekilinin küçültücü
manada bir ifade...
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Küçültemezsin ki,
sen kimsin ki? (SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Hangi milletve
kilini küçülteceksin?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ba
kanlığı küçültürsün sen ancak.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Küçültmek ne de
mek; bizi küçültebilir mi o?
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ayıp be...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, gürültüyle bir
yere gidemeyiz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Küçültücü ma
nada bir ifade kullanmadım, kullanmam da; ama şunu
belirtmek isterim ki, ILO'da bütün ülkelerin temsil
ciler vardır, bütün ülkelerin de, ILO içerisinde kal
mış olmalarına rağmen, kendi millî mevzuatları içe
risinde uyguladıkları kaideler vardır; bunu kastet
tim.
BAKAN — Arkadaşlar, mesele kalmamıştır, tav
zih edilmiştir.
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Bakalım böyle
ktvıra kıvıra nereye kadar gideceksiniz?
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Saygılı olun.
BAŞKAN — Sayın Öney, buyurun sorunuzu so
run efendim. (Gürültüler)
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu belirteyim,
çok rica ederim, biz bir kanun yapıyoruz. Bu kanun
üzerindeki müzakereleri usullere, kanunlara ve İç
tüzüğe uygun yürütmek ve bitirmek mecburiyetinde
yiz; parlamentonun asıl vazifesi budur. Gürültüyle,
şamatayla, kavga edercesine hareketlerle bir yere va
ramayız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Kaldıki, biliyorsunuz, ben bu hususlarda hassasi
yet gösteren bir kardeşinizim. Hepinizin iltifatına,
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saygısına mazlharım. Çok teşekkür ederim; ama İçtüzük
hükümlerini de uygularken, hiç kimseyi düşünmeden
uygularım; onu da arz ediyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar)
Buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, teşek
kür ediyorum.
Yalnız, bana söz verdikten sonra, uzun bir süre
söz Riyaset Divanına geçti, bunu hazırlatmak isterim.
BAŞKAN — Öyle oldu efendim, mecburdum,
çünkü gürültüyü kesmek için başka çare yoktu. (Gü
rültüler)
Rica ederim müdahale etmeyin.
Buyurun hanımefendi.
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan,
ben söz istedim; oevaplandıracaküm. Bana bir soru
sordular, cevaplandırmak istiyorum.
BAŞKAN — Bırakın... Biliyorsunuz soruJu ce
vaplı müzakere olmaz Sayın Sururi Baykal.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sorularını geri
alsınlar.
BAŞKAN — Sayın Öney'e söz verdim efendim,
şimdi sizi konuşturamam; lütfen...
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ayıp ayıp.., (Gürül
tüler)
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Bana bir soru
sordular.
BAŞKAN — Saym Baykal, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın.
Buyurun hanımefendi.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım,
birkaç dakika önce cereyan eden hadiselerden sonra
soru sormak ne kadar anlamlı
olacak, doğrusu
kestiremiyorum. Ben aslında, sorunun, uygar bir Mec
lis tartışması usulü olduğu kanısını taşıyorum;...
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade edin lütfen.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Fakat böyle geliş
mediği izlenimini edinip, üzüntü duyduğumu belirt
mek isterim; (ANAP sıralarından gürültüler)
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER
(İstanbul) — Meclis uygar değil mi?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bize hakaret
tir bu.
BAŞKAN — Efendim, rica ederim; değerlen
dirmesini öyle yapıyor.
Buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Uygarca dinlemeye
karar verdiklerine göre, sorularıma başlayacağım Sa-
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yın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından gürültüler)
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan...
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade
edin, müdahale etmeyin. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
Muhterem arkadaşlarım, müdahale ede ede çığı
rından çıkarıyoruz; bu, karşılıklı; bir taraflı değil;
çok rica ederim.
VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Bakanlar çıka
rıyor efendim, bakanlar.
BAŞKAN — Sual soracaklar; sayın bakan cevap
verecek; sizin müdahale hakkınız yok efendim;
lütfen konuşmayı kesmeyiniz.
ADALET BAKANI NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, hanımevendinin duruşuna dik
kat edin lütfen; dayanarak ve bacak bacak üstüne ata
rak duruyor.
BAŞKAN — Efendim, rahatsız olabilirler, ayağı
ağrıyabilir, onun takdiri kendine ait.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Başka bir şey kalmadı değil mi,
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bakan ola
caksınız, sen kendi oturuşuna bak.
SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, siz de
kafanızı düzeltin.
BAŞKAN — Lütfen müdahale- etmeyin efendim.
(SHP sıralarından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, müdaihale etmek mecburi
yetinde kalacağım. Bir kere daha uyarıyorum. Uyar
ma, biliyorsunuz, disiplin cezasıdır.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın bakandan
başlayın efendim.
BAŞKAN — Lütfen... Kimden başlayacağımı
ben bilirim; kimseden akıl sormaya ihtiyacım yok.
Buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın
bakana iki tane sorum var.
Birinci sorum : Konuşmaları esnasında, «Biz bu
kanunu çıkarmakla, bir defa, emekli olmuş işçileri
mize daha fazla para vermenin peşindeyiz, örneğin,
bir Konut Fonundan yararlanmak için yatırımları
gereken peşinatı kurum olarak biz ödemek çabasındayız. Bütün bunları sağlamanın yolunu arıyoruz»
dediler. Yalnız, bu arada, benim şahsen çok önemse
diğim bir konuyu dile getirdiler; işçiler emekli olduk
tan sonra da kendilerine çalışma imkânının verilmesi
43 —
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konusunu, 63 üncü madde diye sözünü ettiler. Ben,
işçi emeklilerine çalışma imkânının hazırlandığı yo
lunda nasıl bir gayret sarf edildiği, bu çalışmaların
hangi noktaya geldiği ve ne zaman böyle bir olanağın
somut olarak sağlanabileceğini öğrenmek işitiyorum;
birinci sorum budur.
İkinci sorum : Sayın balkan, Hollanda, Almanya
ve birtakım ülkelerde emekli olma yaşını verdiler ve
de bu ülkelerde emekli aylığı almaya ilişkin bir orta
lama süre söylediler; bazı hatırladıklarım var, Hol
landa'da yaklaşık 60 yaşında emeklilik, Almanya'da
yaklaşık 60 yaşında emeklilik olduğunu söylediler.
GÖKSEL KALAYCIOĞLU
(Ankara) ~ 65.
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 65 ve örneğin, Hol
landa'da ortalama 14 yıl emekli maaşı ödendiğini
söylediler, Almanya'da ortalama 13 yıl emekli maaşı
ödendiğini söylediler. Bu hesap, bizfi Almanya'da or
talama yaşın 78, Hollanda'da ortalama yaşın 74 ol<duğuna götürüyor. Eğer bir insan 60 yaşında emekli
oluyorsa ve ortalama 14 yıl emekli maaşı alıyorsa,
yaşamı 74 yaşma kadar sürüyor demektir.
Türkiye'de ise, bugünkü mevzuatta, sayın bakan
dediler ki, «19,5 yıla yakın emekli maaşı ödüyoruz.»
Bugün Türkiye'de emekli olmada sınır aşağı yu
karı 43 - 44 yaş olduğuna göre ve 19 yıl emekli maaşı
ödendiğine göre, demek ki Türkiye'de ortalama yaş
62'dir. Şimdi sayın bakan şu noktada lütfen bir yo
rum yapabilirler mi: Getirmekte oldukları kanunla,,
emekli yaşını 55'e. sonra da 60'a çıkartmaktadırlar;
o halde, Türkiye'de ölüm yaşı 62 olduğuna göre, bu
kişilere son 6-7 yıl, daha sonraki aşamada da ancak
3 yıl emekli maaşı ödenecek demektir; kendi ver
dikleri hesaba göre bu sonuç çıkmaktadır; bu konu
da nasıl bir yorumları vardır, öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
Sayın öney, yanılmıyorsam sorduğu 'birinci soruda,
İşçi emeklilerinin de çalıştırılması konusunda yapı
lan işlemlerin ne aşamaya geldiğini sordular.
Bakanlığımın elemanlarına gerekli direktifi ver
dim, önümüzdeki ay içinde bu konudaki kanun de
ğişikliği teklifini ilgili makamlara sunacağız.
MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) nun teklifi var.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, so
ru sordular cevap veriyorum.
BAŞKAN — Soruya cevap veriyorlar efendim,
lütfen...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Eş ve çocuk
ları eğer hesalba katmazsanız, o sizin yaptığınız yan
lış bir hesap şekli ortaya çıkar. Eş ve çocukları da
hesalba katmak lazım. Çünkü, bir emekli işçinin vefa
tından sonra da emekli maaşı ödenmeye devam eder
ailesine. (SHP sıralarından gürültüler).
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Avrupada da aynı
şey var.
BAŞKAN — Efendim, öyle cevap veriyorlar, siz
onu kıymetlendireceksiniz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman bi
zim söylediğimiz rakamlar çıkar. Teşekkür ederim
efendim. (SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım,
sayın bakandan iki sorum var.
Sayın Başkanım, Türkiye'de 1960'lardan sonra,
sosyal adalet kavramı, uzun tartışmalardan sonra bu
Anayasaya girdi ve bu kürsüden yaptığım bir konuş
mamda Sayın Başbakanın bunu kullanmasını cesaret
verici buldum; çünkü bazı düşünce yapıları buna kar
şı çıkıyordu, inşallah, çok çok kullandıkları bu kav
ram bir gün dudaklarından yüreklerine iner.
Şimdi soruma geçiyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Lütfen kısa olarak sorunuzu sorun.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın bakanımız,
burada Türk işçilerinin sosyal statüsünü Avrupa ül
keleri ile mukayese ettiler ve bu konudaki bütün is
tatistik! bilgileri bize verdiler. Yalnız, özellikle kaçın
dıkları ücretler konusu oldu; yani bütün bunları mu
kayese ederken, Avrupa'da belli yaşlar için, belli kate
goriler için alınan ücretlerle Türkiye'de alınan ücret
leri mukayese etmedi ve ondan kaçındı.
Şimdi, soruyorum; Avrupa'da aktif olarak belli
bir yaş için, belli bir süre çalışmış olan işçinin 15
yıl, 20 yıl gibi, aldığı ücret ile Türkiye'de bu şekilde
çalışan bir işçinin aldığı ücreti bize lütfen söyleyebi
lir mi?
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Aynı şekilde işçi emeklileri için de bunu söyleye
bilir mi?
Avrupa'da maliyet içerisinde işçilerin ücretlerinin
yüzde kaç olduğunu Türkiye ile mukayese ederek bi
ze söyleyebilirler mi? Bunu da rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın, Başka
nım, Sayın Sarıoğlu'nun sorduğu sualler rakamsal, ke
sin, net ifadeleri içerdiği için yazılı cevap vereceğim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İşinize gelmeyince
yazılı cevap. Demin bunları ezbere söylüyordunuz.
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. Yazılı
cevap vereceklerini söylediler.
Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki
görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Üç Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve
Aynı Kanunun 60 inci Maddesinin (A) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Kanunla kurulan sosyal gü
venlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre kurulan sandıklarla dik defa 1 Ocak 1990
tarihinden itibaren prim veya kesenek ödemek sure
tiyle ilgilendirilecek sigortalılara;
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az
3 600 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş bulunmak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık ay
lığı bağlanır.
BAŞKAN— 1 inci madde üzerinde söz almış olan
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum:
Gruplar adına : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Enver özcan.
Şahıslar adına : Sayın İsmail Saruhan, Sayın Tür
kân Arıkan, Sayın Ayhan Fırat.
Şimdi ilk önce sözü gruplar adına Sayın Enver
Özcan'a veriyorum.
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Buyurun Sayın özcan, süreniz 10 dakika
dim.

efen

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat)
— Sayın Başkan, değerli üyeler; tasarının bu madde
siyle işçi emeklilerinin yaşı 55 ve 60'a yükseltilirken,
dayanak noktası olarak sayın hükümet, özellikle SSK'
nın aktuarya dengesinden ve Avrupa örneklerinden
hareket etmektedir. SSK'nın aktuaryal dengesini ku
rabilmek için bu kadar titizlikle ve alelacele tasarı
hazırlayan sayın hükümet, bir başka yandan biliyoruz
ki, Devletin olanaklarını ve hatta işçilerin emeklerini
sermayeye ve egemen çevrelere peşkeş çekmektedir.
Olayın bu yönü unutuluyor. Yine, Avrupa'dan ör
nekler verilirken, güzel güzel rakamlar verilirken, Sa
yın hükümet Avrupa'daki çalışanların ne demokratik
hak ve özgürlüklerinden söz ediyor, ne çalışma ko
şullarından söz ediyor, ne de ücret düzeyinden söz
ediyor.
Sayın üyeler, işçilerimizin demokratik hak ve öz
gürlüklerinin askıya alındığı, emek ücretinin alabildi
ğine düşük tutularak Türk insanının emeğinin ya
bancılara açıkça peşkeş çekildiği ülkemizde, şimdi
de bu tasarıyla emeklilik yaşı yükseltilerek işçinin sö
mürü oranı en üst düzeye çıkarılmak istenmektedir.
(SHP sıralarından alkışlar)
Ülkemizde işçilerin yaşam ve çalışma koşulları
Avrupa ülkelerine oranla son derece olumsuz olduğu
halde, konunun bu yönü unutularak sadece emekli
lik yaşı açısından Avrupayla kıyaslamaya kalkışmak,
aslında konuyu çarptırmaktır, saptırmaktır; kapita
list dış dünyaya entegre edilmeye uğraşılan Türk eko
nomisinde, emeğin de sömürge zihniyetine sokulması
demektir. (SHP sıralarından alkışlar)
Sayın üyeler, bu tasarının biraz sonra gelecek bir
maddesinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli
olacak kişilere emekli olduktan sonra da çalışma hak
kını bahşeden bir ibare var. Ancak, ülkemizin çalış
ma ve beslenme koşulları bilindiğine göre, sayın hü
kümete soruyorum 55 - 60 yaşma kadar sömürülen,
posası çıkarılan işçilerimiz bu yaştan sonra ne iş bu
lup da nerede çalışabileceklerdir? Zaten işleri bitmiş
olacaktır, posası çıkmış olacaktır. Bu nedenle sayın
hükümet, işçiyi son demlerine kadar sömürmek, sı
kılmış bir limon gibi bir köşeye bırakmak ve ölüme
terk etmek istiyor bu yasayla. Oldu olacak, bari bu
yasaya bir fıkra ekleyip de, «Bakkallar işçilere, işçi
emeklilerine ekmek bile vermezler» denseydi daha dü
rüst olurdu.
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Sayın üyeler, bu yasa tasarısının getiriliş biçimi
ve zamanlaması da dikkatinizi çekmiştir, oldukça il
ginç. Bu denli önemli bir tasarının, yangından mal
kaçırılır gibi kaçırılmış olması, bilemediğimiz bazı
tezgâhların da işin içinde olduğu düşüncesini oluştu
ruyor. Aceleye, bu denli aceleye getirilen ve Sağlık
Komisyonuna uğramadan getirilen bu tasarının he
men arkasından, emeklilikle ilgili bir yasa getiriliyor.
Bu yasada, milletvekillerinin, Yüce Meclisin üyeleri
nin bu emeklilik yaşını yükselten tasarıya karşı çık
maması için, bir yerde ağızlarımıza bir parmak bal
çalınmak isteniyor. Milletvekili emekliliği ile ilgili
madde olduğu için, bir yerde bizi bu tasarıyla sus
kunluğa zorlamak istiyor sayın hükümet. Bunu yapar
ken de, gerek herbirimizin, gerekse parlamentonun
kamuoyunda itibarını düşürmek istiyor sayın üyeler.
Sayın hükümet, zaten bundan önce çıkartmış olduğu
çeşitli yasalarla parlamentonun... (ANAP sıralarından
«Kızma, kızma» sesleri) Siz kızmıyorsanız bilemem;
ama ben çok kızıyorum... Parlamentonun yetkilerini
büyük ölçüde elinden almıştır. Zaten yetkileri elinden
alınan bu parlamentonun, bu durumuyla da yetinilmek istenilmiyor, kamuoyunda parlamentonun, yani
demokratik parlamenter rejimin itibarını sarsmak is
tiyor bu yasayla.
Değerli üyeler, bu bir tuzaktır, bu tuzağa düşme
yelim.
Sayın üyeler, biz bu yasanın en geniş boyutlarıyla
kamuoyunda ve televizyonda tartışılarak çıkarılması
mümkün iken, aceleye getirilmesine karşı çıkmakta
yız. Sayın bakanın da ima etmeye çalıştığı gibi, bazı
sosyalist ülkelerin ilkelerine bağlılık ya da bağlılık
olmayan gibi komplekslerimiz yok bizim.
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER
(İstanbul) — Anayasaya aykırı zaten.
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Biz, demokratik
evrensel ilkeleri savunuyor ve istiyoruz. (SHP sırala
rından alkışlar) Ancak, öyle görülüyor ve sayın ba
kanın da imasından, şaşkınlığından öyle anlaşılıyor
ki, sayın bakan, bu tasarıyla ve daha önce sözlerimin
başında, da belirttiğim kolonyalist sömürge anlayışıy
la, sayın bakan sosyalist ülkeleri bilemem; ama Pinoşe anlayışı ya da koloni anlayışına bağlı o ülkelerin
zihniyetini ve rejimlerini yansıtan ilkeleri getirmekte
dir bu tasarıyla.
Bu nedenle bu tasarının tümüne ve özellikle bu
maddeye karşı olduğumuzu belirtmek ister, hepinize
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan.
Şahısları adına söz almış olan arkadaşlarımızdan
Sayın İsmail Saruhan, buyurunuz efendim.
Sayın Saruhan, süreniz 5 dakikadır.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Balkan,
muhterem mlletvekiler'i; bugün, 5C!6 sayılı Sosyal'
Sigortalar Kurumu Kanununun bir maddesini tadil
etmek için müzakerelerde bulununken sıanki yüce
M'eclis, ilk defa 'bir 'kanun müzakere ediyormuş
gibi ve- yine bu yüce Mecliste Anayasaya göre millet
adına yasa yapan ve yasa kaldıran Ve dolayısıyla
Anayasa usullerine göre Ibu çatı altında 'bulunan her
mlletvekilinin, uysal olmamakla itJham edilmesini
isabetli görmek mümkün değildir.; Yine 'bu kürsü
den bir milletvekilinin Sosyal İşler Komisyonunun
görevlerini 'sayarken hayvan yemleri ile ilgileneceği
ni ifade ederek 'bir benzetme yapmasını ve İşçileri
mizi ilgilendiren 'bir kanunu ımüzakere ederken, On
ların (meselelerinin, hayvanın meselesiyle eşdeğerde
görülmesine katılamıyorum ve üzüntülerimi beyan
ediyorum.
Sayın milletvekilleri, ülkemizi, İktisaden kalkman
ülkeler seviyesine çıkarmak için çalışmıyor muyuz?
Bu kürsüde her gün, kallkınabllmeriiin çarelerini ara
yan, konuşan m illet vekilleri değil miyiz? O halde,
kalkınmış ülkelerdeki emeklilik yaş haddi ölçüleri
ni burada ifiaide etmenin yadırganacak ne yönü var
dır? Bunun sebebi, Anavatan Partisinin bu ülkeyi
kısa zamanda Avrupa ülkelerinin düzeyine ulaştır
manın gayreti içimde olmasıdır. Bazı meseleleri Av
rupa ve dünya ülkeleriyle kıyaslamak, elbetteki hü
kümetin en tabiî 'hakkıdır. Şu anda görüştüğümüz
kanun tasarısında T5 yıl hizmeti olan işçi kardeşle
rimizin 'haklarına 'halel gelmemektedir; ancak, yeni
işe girecek olanların 'durumunu da hesaba katmak
gerekir. Sadece iş bulmuş ve çalışabilen işçi kardeş
lerimizin menfaatlerini korumak değil, aynı zaman
da çalışmayan ve iş bulamayan işsiz İnsanlarımızın
da bu 'ölçüler 'içcrisin'de haklarını korumak gerek
mektedir. Onun için, çalışanlarımızı oHduğu kadar,
iş bulamayan insanlarımızın durumunu da ele almak
lazımdır.
ISayın milletvekilleri, Avrupa ülkelerinde üç de
ğişlik yasa ile görev yapan bir sosyal kurumun ol
duğunu bilmiyorum; bilen varsa bana ifade etsin.
Çalışan işçilerimizle emekli olanlar arasında bir eşit
sizlik olması gerekirken, maalesef büyük farklılıklar
vardır. Bağ-Kur'dan emekli olanlar niçin değişik üc
ret ve değişik yalkacaik parası almaktadır? Neden
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memur emeklisi farklı, lişçi emeklisi farklı para al
maktadır? IBütün 'bu sayılanlar, değişik sosyal ku
rumların ekonomik güçleri ille orantılı olduğu için
dir.
IB'AŞKAN — Sayın Saruhan, süreniz doldu, to
parlayınız.
IfâMA'l'L SARUHAN -(Devamla) — O hailde ge
liniz, Ibu kurumları bütünleştirenim ve çalışan her
ihsanımızın emeMi olduktan sonra veya onun yetim
lerinin güvencesi, dayanağı olan 'bu sosyal güvendJiık kurumlarımızı güçlü Ikıllalım. Aksi takdirde, o gü
vencelerini emekli olduktan sonra yitirir 'ise, onun
için emeklilik, 'bir şeref değil, bir eziyet olur.
(BAŞKAN — Sayın Saruhan, itopadayınız, süre
niz bitti efendim.
IflSMAltL SARUHAN ((Devamla) — Biliniyorum
Sayın Başkan.
Arkadaşlar, 28 sene hizmeti olan bir insan ola
rak, emekli Olduğumda ailem, «Sen, emeMliği ağ
zına alma» diyordu. (Demek ki, Türk insanı emekli
olma arzusunda değil, çok daha çalışarak, çök da
ha verimli olmanın gayreti içindedÜr.
O hailde, bu Yasanın çalışan işçi kardeşlerimize
ağır yük getirmediğini bildiğiımize göre, sadece ba
zı çevrelere mesaj verımek için nutuk altılımasının
İsabetsizliğini Ibir kere daha vurguluyor, hepinize
saygılar sunuyorum. (ANAİP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan.
Sayın Türkân Arılkan, 'buyurun ©fendim.
Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır efendim.
TÜRKAN TURGUT ARIKAN .(Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP adına ko
nuşan sayın milletvekili arkadaşımız ve sayın (balkan
dliğer ülkelerden örnekler verdiler; ancak mukayese
leri her yönüyle yapmadıklarından, 'özellikle birkaç
noktaya 'dikkat çekmek 'istiyorum.
O ilkelerde çalışanlar, 'vitamini, kalorisi göz
önünde tutularak beslleniyorlar; acaba Türkiye'de
çallışanilar o ölçüde beslenebiliyorlar mı?
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çalışanlar su bile 'bulamazlar; (biz hile zaman zaman
bulamıyoruz.
O ülkelerde çalışanlar, hafta sonunda evlerinden
uzaklaşırlar, dinlenirler, eğlencelerinden geri kalmaz
lar; Türkiye'de hafta sonu tatill'inin adını bile bilımeyen çalışanlarımız vardır, ıgecekondusunda eksikleri
ni itamamlamakila meşguldür ve TVdeki eğlenceye
'boyun eğmek zorundadır.
O ülkelerde işçiler, hastaî'andıkllarında sağlık ku
rumlarında dörtlbaşı mamur tedavi görürler; Türki
ye'de hastanelerin hali malumdur. O ülkelerde ge
nel; sağlık sigortası vardır, işsizlik sigortası vardır;
Türkiye'de bunlar var mıdır?
O ülkelerde çalışan kadınlar başka türlü çalışır
dan Türkiye'de çalışan 'kadınlarımızın halli hiç omla
ra benzemez.
Sayın Başkan, değerli m'ilıletvekilileri; sayın bakan,
«Çalışanlara konut kredisi için bütçede 5 milyar ve
7,5 milyar fon ayrıldığını» belirttiler. Hükümetin,
198'6 yılı programındaki rakamlara göre, sadece ve
rilen teşviklerle işverenlere sağladığı gümrük muafi
yeti, 2İ2 milyar lira 'tutmaktadır. Bir tarafta 7,5 mi
yar, öbür 'tarafta 2S1'2 miyar; bir kesime ne veriyo
ruz, öteki kesime ne veriyoruz?
Sayın Başkan, değerli miiUdtvdkMeri; burada iş
çinin elini sıkmayan bir arkadaşınız olarak konuışmuyorum, 17 yaşından itibaren 20 yıl süre ile iş
çilerle haşır neşir olmuş, Türkiye'deki işçilerin du
rumunu, yurt dışındaki işçilerin durumunu bilen bir
arkadaşınız olarak konuşuyorum. Onun için diyorum
ki, geliniz 1985 yılını, «Ben yaptım, oldu» anlayışıy
la bitirmeyelim. Geliniz, 'bu -önemli tasarıyı her yö
nüyle inceleyerek, Türk irk>plum yapısına uygun bir
şekilde yeni yılda ele •alalım.
Yüce Meciise saygılar sunarım. (Bağımsızllar sı
ralarından ailkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
' AHMET tiJHAM't KlöSBM ^Malatya) — Ha
nımefendi, komisyonda Vardı, komisyonda inceleme
diniz mi?'
TÜRKAN TURGUT ARIKAN '(Edirne) — Ko
misyonda ben yoktum efendim.
(BAŞKAN — Ek *1 inci madde üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir,

O ülkelerde çalışanlar İşyerlerine özel arabala
rıyla gidip geliyorlar; acaba Türkiye'de çalışanlar iş
yerlerine gidiş gelişleri o düzeyde midir? İstisnalar
dışında, işyerlerine gidiş gelişler bir çiledir, tşçi evin
den erken çıkmak zorundadır, uykusundan feda et
İBu madde üzerinde bir önerge vardır, okutup,
mek zorundadır, zamanını Ibbş yere harcamak zo
j işleme koyacağım.
rundadır, pslikblöjik 'baskı altındadır.
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlığına
O ülkelerde çalışanlar, her gün evlerinde ve iş
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek,
yerlerinde banyolllarını alırlar, dinlenMer; Türkiye'de
İki Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
lEk 2 nci maddeyi okutuyorum:
İmren Aykut
A. Necla Tekind
EK MİADÖE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
tsitanıbull
İstanbul
Kanununun değişik 64 üncü maddesinin (a) bendin
Ahmet Sülfcer
Faik Tarımcıoğlu
deki kadın ise, 50, erkek ise 55 yaş şartı, sigortalılık
İzmir
BliıtMs
süresinin başlangıcı 1 Ocak 1990 tarihinden sonra
• Ayhan Sakalllıoğlu
olanü'ar için kadın ise 55, erkek ise 60 yaş olarak uy
Sakarya
gulanır.
BAŞKAN — Ek '2 nci madde üzerinde SosyalGereikçe : Türk a'iie bayatının şartlarıyla ve Tür
demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan
kiye gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.
Fırat, buyurun efendim. ıflSîHP sıralarından alkış
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
lar)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT <JMaMCENGİZ TUNCER (JKayserii) — Kaltilmıyoruz efen
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;"ben bi
dim.
raz önce sayın balkan bu kanun üzerinde burada
'BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?
konuşurken şunu düşündüm; sayın bakanı, acaba
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
yabancı birisi dıinle'seydi ne zannederdi? Zannederdi
NI MUSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Katılmı
ki, Türk işçisine bazı haklar getiriliyor; zannederdi
yoruz Sayın Başkan.
iki, Türk işçisinin maiaşları yükseltilecek; zanneder
di iki, Türk işçisinin solsyal güvenlik hakları daha
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye
fazlalaştırniıyor ive iyice güvence altına alınıyor.
katılmıyor.
İMREN AYKUT istanbul) — Sayın Başkan, . Halbuki bu yasa, doğrudan doğruya Türk işçisini
kürek maihlkûmu ıgilbi ölünceye kadar çalaşürmaktan
önerge üzerinde konuşmak :iıstiyorum.
başka hiçbir şey temin etmeyen bir yasadır, (SHP
BAŞKAN — Buyurun efendim.
sıralarından alkışlar)
İMREN AYKUT istanbul) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşü'arım; bizim bu önergeyi vermekteki
Saygıdeğer milletvekilleri, neden bu hale gelindi
amacımız iki noktada toplanmaktadır. Birincisi: Bu
ğini sayın balkan şöyle izah ediyor...
rada getirilen 55 ve 60 yaş sınırının Türkiye gerçek
AHMET İLHAMI KÖSEM '(Malatya) — Devlet
leriyle bağdaşmadığı ve Türk aile yapısıyla da uyum
çalışmakla yükselir.
lu olmadığı kanaatindeyiz; bu nedenle bu önergeyi
AYHAN FIRAT ^Devamla) — ... diyorkk «Ge
verdik. Çünkü, şöyle küçük 'bir hesap yaptığınızda
lir ve gider dengesi bozulmuştur, onun düzeltilme
görülecektir ki, gerçekten bu yaş sınırlan fevkalade
si lazımdır.»
yüksektir. 1'8 yaşında işe başlayan bir kadın işçiyi, bu
Peki, sayın' bakanım, SİSK'nın bugün 235 veya
şartlarda tam 37 yıl çalıştırmak
durumundasınız.
237 milîyar veya sizin sözlerinizle 147 milyarlık var
Bunun pek insaflı olmadığı ve de gerçekten bir ka
lığını devlet tahvillerinden alıp, Hazine bonosuna
dının 37 yıl; süreyle çalışmak mecburiyetinde bıra
ya*ı<rsaydınız - bu ısiizin elinizde, bir kanunla yapa
kılmaması gerektiği kanaatindeyiz.
bilirsiniz - SSK'ya 50 milyar lira kazandırmaz mıy
İkinci noktaya gelince; o da, Türkiye'nin fevka
dınız, niye yapmadınız? ıSayın bakan, eğer siz bu
lâde süratli değişen şartları altında, T.l.'1990'dan son
raya bir yasa getirip de SSK'nın rantlarının, enflas
raki şartları şimdiden düzenlemeyi erken buümaktayonun yıpratmış olduğu kiralarını günün rayiçleri
yız. Çünkü, 1.1/1990 tarihli, Altıncı Beş Yıllık Pla
ne getirmek için çaba gösterseydiniz biz de sizinle
nın uygulanmaya başlayacağı bir tarihtir. Bu konu
birlikte olurduk, niye getirmediniz? Sonra sayın ba
nun o zamana kadar değişecek şartları gözledikten
kan, siz buraya gelip de deseydiniz ki, «Biz gelin
sonra Yüce Meclise sunulmasında yarar görmekte
ceye kadar Türkiye'de ıS'SİK primini düşük vermek
yiz.
için bazı fabrikalar kapatılıyor, tekrar açılıyor, biz
buna mani olmak için şöyle yaptık, bu yasayı getir
Saygılarımla. <!MDP sıralarından alkışlar)
dik» 'Niye diyemedinilz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut.
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesine bağlı Elk Madde 1 'in tasa
rıdan çıkartılmasını arz ve teklif ©deriz.
ISaygılarımızık,
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AHMET İLHAMI KÖSEM .(Malatya) — Sayın
bakana oevap verme» konuya gir.
ıBAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Ve gene sayın
'bakan, sizin de bildiğiniz gibi, bugün fabrikalarda
SSK primi az verilmek için bazı işçiler 10 gün, 15
gün çalıştırılıyor. Gelseydiniz ve deseydiniz ki, «10
tane fabrikayı yakaladık, şu kadar ceza verdik.» Ni
ye yakalamadınız, niye getirmediniz? Ve gene soru
yorum sayın balkan size, bugün 650 bin işçi sigor
tasız çalışıyor, güvencesiz bir şekilde; siz bunlar için
ne yaptınız, ne getirdiniz?
CÜNEYT
değil'.

iCANVBR ı(Adana) — Umurlarında

AYHAN FIRAT (Devamla) — îşte sayın bakan,
siz yalnız ve yalnız bir yasa getirdiniz; bu yasa kı
dem tazminatlarını birkaç yıl geciktirerek, işveren
lerin milyonlarını, milyarlarını birkaç sene daha kul
lanma hakkını tanıyacak; ama bilesiniz iki, Türk iş
çisini perişan ettiniz.
İBakın muhterem arkadaşlarım, şimdi size hükü
metin çıkardığı çolk değerli bir kitaptan bir cümle
okuyacağım. Bu, ANAP'm, iktidar olduktan sonra
beşinci beş yıl için hazırlamış olduğu plan hedef
leri; 111 inci bolüm, başlık: «Sosyal güvenlik» Beşin
ci Beş Yilliik Plan, ısayfa 287, hedefler madde 639;
bakın burada ne diyor hükümet: «Türkiye'de orta
lama yaşama sliiresi 1980 - 1985 yılları arasında 63
yıl olduğu halde...» Demek ki, hükümet 'bunu tespit
etmiş, ortalama ömür 63 yıl. Bunu lütfen bir tara
fa yazalım, hükümetin tespitidir bu, 'bizim değil ve
devam ediyorum hükümetin görüşlerini okumaya:
«... Ortalama yaşlılık aylığı alma süresi - Türkiye
için söylüyor - 20 yıl. Bugün sayın bakan 19 yıl
dedi, 43 yılda veya 41 yılda emekli olanı düşünerek
söylüyor; yani bakan o sözüyle *de, ömrün 60 veya
63 yıl olduğunu burada ikinci defa tekrarlamış olu
yor.
'Bakın arkadaşlarım, Avrupa'da yaşama süresi
ortalaması 70 ve daha yukarı. 70 iken, yaşlılık aylığı
alma süresi İsviçre'de 9 yıl, Almanya'da 13 yıl, in
giltere'de 1'2 yıldır. İBakın muhterem arkadaşlarım,
13, 1*2, 9 yıl; dünyanın en gelişmiş üç ülkesi bun
lar, Diyelim İki, bizim işçi de, onların işçileri gibi,
sabahleyin arabası ile, çocuğunu kreşe bırakıp, fab
rikaya gidiyor; diyelim ki, bizim işçi de akşamları
bonfilesini yiyor; diyelim ki, bizim işçi de sütünü
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içiyor; diyelim ki, bizim işçi de senede 15 - 20 gün
yaz tatilini yapıyor; diyelim ki, ayda 50 dolar alan,
- asgarî ücret 28 bin lira, 50 dolar eder, - bizim işçi
de onlar gibi 400 - 500 dolar alıyor... Muhterem ar
kadaşlarım, bizde yaşama süresini devlet 63 yıl ola
rak tespit etmiş mi, etmiş; üç ileri ülke de, yaşama
sürelerini, 70'den sonra aylık alma sürelerini tespit
etmiş mi, etmiş; ne ediyor üçünün toplamı, 33; de
mek ki, Avrupa'da işçi vasati 11 yıl, 70 yaşından
sonra 11 yıl veya emekli olduktan sonra 11 yıl üc
ret alabiliyor.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelelim geriye,
Türkiye'de, yaşı siz tespit etmişsiniz, 63; o halde
10 sene geriye gelin; niye 53 demiyorsunuz ki, bu
işçi 10 sene emeklilik aylığı alsın. Avrupa'yı misal
veriyorsunuz, niye bunu söyleyemiyorsunuz?
ATİLUA SIN (Muş) — Söylüyoruz.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, size soruyorum: 63 vasati yaşın içinde
kaç işçi var? Memuru, çok kazananı, bir de işçisi...
Size soruyorum. Madende çalışan insan, bu 63 yaşın
altında mıdır? Evet; kazma kürek sallayan, bu 63
yaşın altında mıdır? Evet; kompresör kullanan, bu
63 yaşın altında mıdır? Evet; greyder kullanan, bu
63 yaşın altında mıdır? Evet... E... insaf edin, insaf
edin...
Sayın bakan diyor ki: Memur kadın, demez mi
ki, «60 yaşta (ben emekli olacağım, işçi 43 yaşta emek
li oluyor?»
Ben şimdi sayın bakana soruyorum: Bu işçinin,
masa başında oturan memurdan hiç mi farkı yok?
insaf et, elini vicdanına koy; ona da 60 yaş getiriyorsun, buna da ısayın bakan... (ANAP sıralarından
gürültüler) Evinde oturan ev kadınına da 60 yaşı
g&tiriyorsun, madende çalışan işçiye de... Bu mu
eşitlik ilkesi, bu mu sosyal adalet? (ANAP sırala
rından gürültüler)!
Muhterem arkadaşlarım, size en son şunu söyle
mek istiyorum: Düşünün, elinizi vicdanınıza koyun;
yüksek ücret alan bir memur emekli olmak ister mi?
'İstemez. Yüksek ücret alsa, çoluk çocuğunu besleyebilse, işçi emekli olmak ister ini? İstemez. İşçi niye
emekli olmak istiyor? Çünkü geçinemiyor; hesap edin,
2 çocuğu varsa, 4 - 5 ekmek yese, 28 bin liranın 10
bin lirasını ekmeğe veriyor; ev kirası, elektriği, suyu,
vol parası, sigarası; ne yesin bir zeytin 15 lira, insaf
edin.
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Muhterem arkadaşlar, 'ben inandığım davayı bu
Ikürsüden müdafaa eden insanım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Ben fakirlik edebiyatı yapan insan
değilim (SHP sırailanndan «iBravo» sesleri, alkışlar;
ANAP sıralarından gürültüler) Sizin gibi, sizin gibi...
Sayın Kösem, senin gibi, sesıin geliyor, nereden ge
liyorsa...
AHMET İLHAMI KÖISEM (Malatya) — Sen
yanlış yere bakıyorsun...
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, karşılıklı
Ikonuşımayalıım.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, bunun vebal ve günahı ANAP iktidarının
'boymunadır. Türk işçisini köle gibi ölünoeye kadar
çalıştıracaktır. Yüce Meclis kürsüsünden Türlk işçi
sinin durumunu Türk halkına şikâyet ediyorum, he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — 'Evet, teşekkür ederim Sayın Fırat.
Ek 2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır.
Bir önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Bk, İki
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Daür Kanun Tasarısının çerçe-
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ve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde 2'nin tasarıdan
çukarılmasmı arz ve teklif ederiz.
Saygılarımıızıla.
İmren Aykut
A. Necla Tekinel
istanbul
İstanbul
Ahmet Stiter
Faik Taomoıoğlu
izmir
Bitlis
Ayhan Sakalhoğlu
Sakarya
Gerekçe: Türk aile hayatının şarlarıyla ve Tür
küye gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu
efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUINCER (Kayseri) — Kaitılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet?..,
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUISTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — önerge üzerinde açıklama yap
mak isteyen Var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Ek madde 2'yıi oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, saat şu anda 19.00*dur;
saat 20jQO'de toplanmak üzere 'birleşime 1 saat ara
veriyorum^
Kapanına Saati : 19.00

..<...
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 20.00
BAŞKAN : Başkanveldli Sabahattin Eryurt
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kay t eri), Arif AğaoğtoV (Adıyaman)

BAŞKAN — 54 üınoii (Birleşimin. İkinci Oturumunu açıyorum.)
V. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
İ. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki
Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733) (S.
Sayısı : 390) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milk^dkdlteri, 506 sayılı Sos
yali Sigortalar Kanunuyla ilgili tasarı üzerindeki gö
rüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır.
Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum:
O0K MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı
Kanunla eklenen maddeler gereğince, sigortalılık sü
resine ilave edillen gün sayıları, üç yıldan çok olmarnaik üzere, bu Kanunun ek madde 1, geçici madde 1
ve igeçici madde 2\ie 'belirtilen yaş hadlerinden in
dirilir.
IBAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen?... Yok.
EROL AĞAGİL ttfKırkiareîi) — Soru sormak iş
itiyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Ağagil'den başka, soru sor
mak isteyen var mı efendim?... Yok.
Sayın Nallbantoğlu'nun yazılı sorusu vardır, önce
onu işleme koyup okutuyorum:
Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, ile
ride doğabilecek ihtilafları gidermek açısından, çer
çeve 1 inci maddeye bağlı ek 3 üncü madde ile il
gili, aşağıdaki sorumun sorulmasını saygılarımla arz
edenim.!
1974 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
tabi olarak, bir kamu kuruluşu, basımevindie, 5 se
neyi aşkın hizmet eden bir kişi,
1980 yılından itibaren de SSK'ya tabi olarak çe
şitli işyerlerinde, yine 5 seneyi aşkın olarak çalış
mış ise?
Soru 1. SSK'ya tabi olarak'görevin devam edip,
ileride kurumdan emekli olmak ister ve Emekli San
dığı Genel Müdürlüğündeki hizmetinin birleştirilme

sini talep eder ise, bu kanuna göre, «10 (dahil) - 5
yıl sigortalı süresi bulunanlar» grubuna girebilecek
midir? Yani, işe başlangıç tarihi 1974 yılına kaya
cak mıdır?
Soru ,2. Başlangıçtaki 5 yılı aşkın basımevi hiz
meti, bu kanuna göre daha erken emekli olmasını
sağlayacak mıdır? Sağlayacaksa hesaplanması nasıl
olacaktır?
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan<
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yazılı olarak
cevap vereceğim.
BAŞKAN — Sayın bakan hu soruya yazılı ola
rak cevap verecekler.
Sayın Ağagil, buyurunuz efendim.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan,
bu madde ile sigortalılık süresine ilave edilen gün
sayıları «üç yıldan çok olmamak üzere» demektedir.
Bu tatbikatta, 1 günden 3 yıla kadar manasına mı
anlaşılacaktır? Yoksa, eğer 3 yıl hakkı var ise, ke
sin olarak 3 yııl mı indirilecektir? Bunu öğrenmek
istiyorum.
'BAŞKAN — Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim bu
madde basın - yayında ve basın işlerinde çalışan ki
şileri ilgilendiren bir maddedir; toplamdan 3 yıl
indirilme manasındadır.
Teşekkür ederim.
IBAŞKAN — Efendim madde üzerinde bir öner
ge vardır, okutup işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2 ek, 2 ge
çici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Çer-
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çeve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde 3'ün tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
imren Aykut
istanbul

Aarife Necla Tekinel
istanbul

Ahmet Süter
izmir

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

0:2

c) 5 yıldan az sigortalı süresi
ise 45, erkek ise 50 yaşını,

bulunanlar kadın

Tamamladılkları tarihten itibaren istekleri halinde
yaşlılık aylığı bağlariıir.
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz
isteyen var mı? Yok.
Şahısları adına söz isteyen milletvekillerini oku
yorum : Sayın Turan Bayezit.

Ayhan Sakalkoğlu
Sakarya
GEREKÇE : Tünk aile hayatının şarlarıyla ve
Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.
IBAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor
lar mı?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütaraya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Hükümet ve Ikomisyon katılmıyor
lar.
önergeyi açıklamak istiyor musunuz efendim?
İMREN AYKUT (istanbul) — Hayır efendim,
biraz evvel izah etmiştim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Elk 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Çerçeve 1 'inci maddeyi, kabul edilen Ek 1, Ek
2, ve Ek 3 üncü maddelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum1: Kabuil edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 noi maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Yaşlılık aylığına hak ka
zanabilmek için sigortalının ıkadın ise 20, erkek ise
25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 5 000 gün
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş
bulunması şarttır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :
A) En az 15 yıi (dahil) sigortalı süresi bulunan
lara, 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesine göre is
tekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.!
;
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B) a) 10 (dahil) - il 5 yıl sigortalı süresi bulu
nanlara, kadın ise 41, erkek 'ise 46 yaşını,
b) 5 (dahil) - 10 yıl sigortalılık süresi bulunanla
ra, kadın İse 43, erkek ise 48 yaşım,

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, ben geneli üzerinde söz hakkım doğ
maz diye istemiştim, gerekenleri söyledim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Vuran Arıkan, buyurun efendim, süreniz 5
dakikadır.
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; benim kanımca iki şey su kal
dırmıyor; birisi hukuk, diğeri de süt. Sayın Bayezit'i
dinlerken ben, hukuka su kattığı kanaatine vardım.
Bakınız nasıl: Hakkı mükteseplerin ihlalinin bir di
ğer anlamı da, kanunların geriye doğru işlemesi an
lamındadır. Yani, makabline teşmili meselesidir. Dok
trinde asırlardır tartışılmış bir konu; hangi kanunlar
makabline teşmil edilir?.. Kanunda hüküm olmasa
dahi, amme intizamına taalluk eden hükümler geriye
doğru işler; şahsın ehliyetine dair kanunlar geriye
doğru işler; muhakeme usulüne, vazife ve salahiye
te mütedair kanunlar geriye doğru işler; şahsın hak ve
iktidarına müteallik kanunlar geriye doğru işler.
Kanunların geriye doğru işlemesi meselesi, par
lamento için ihtiyarîdir. Bu kanunlar olmasa dahi,
herhangi bir kanunda geriye doğru işletici bir hü
küm getirebilir. Nitekim, 1961 Anayasasının görüşül
mesi sırasında, vergi hükümlerinin düzenlenmesinde, o
zaman Kurucu Meclis üyesi bulunan Prof. Dr. Bedii
Necmettin Feyzioğlu bir önerge vermiş ve demiştir
ki, «Vergi kanunları geriye doğru teşmil edilmesin».
Zabıtları tetkik ediniz, aynen, bu ifade etmeye çalış
tığım hususları, komisyon arz etmiş ve geriye doğru
işletmiştir.
Bunun kamu hukukunda uygulaması da olmuştur.
Onu da bizzat yaşadım. Biliyorsunuz, vergi huku
kunda eskiden iki ceza vardı; birisi, kusur cezası, üç
yıllık zamanaşımına tabiydi; diğeri de, kaçakçılık ce
zası, beş yıllık zamanaşımına tabiydi. Kanun, üç yılı
kaldırdı, beş yıl yaptı ve ikisini de eşitledi. Biz, «ihti-
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laf yarattı.» dedik; «Hayır, kusur cezası, bizim işle
diğimiz yıllarda mademki üç yıllık süreye tabi idi; bi
naenaleyh, bize üç yılı tatbik edeceksiniz ve kanunu
geriye doğru işletebileceksiniz» denildi. Danıştay Da
va Daireleri Kurulunun bu konudaki görüşü şu ol
du : «Hakkı müktesebin doğabilmesi için, o ehliyeti,
yani o durumu ihraz etmiş olmanız lazım gelirdi;
yani, üç yıl geçtikten sonra hakkınızda kusur cezası
uygulansa idi, o zaman sizin için hakkı müktesep ba
his konusu olabilirdi; ama, siz bu duruma haiz olma
dığınız için, hakkı müktesebiniz de sözkonusu değil
dir.»
Bu tartışma yapıldığı zaman hatırıma geldi; Fran
sız Temyiz Mahkemesi reislerinden Fabregoüte'nin
Adliye Vekâleti tarafından tercüme edilen bir kitabı
var; Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı; onun
dipnotları arasında nazariyeyi bulmak mümkün. Hak
kı müktesepler nazariyesinde şöyle bağlıyor, diyor ki,
«iki türlü hak vardır. Haklardan birisi, müktesep hak
lardır - söylediğimiz gibi, ihraz edilmiş olan hak - di
ğeri de, muntazar haklardır» diyor, beklenti olan hak
lar. Beklentideki haklar için, «hakkı müktesepler
olamaz» deniyor.
Şimdi, bu ilkeler açısından, bugünkü yasadaki bu
geçici maddeyi tetkik ettiğiniz zaman, hakkı mükte
seplerin ihlal edildiğini değil, aksine, korunduğunu gö
rüyoruz. Eğer bu geçici madde getirilmemiş olsa idi,
amme intizamına taalluk eden bir kanun olduğu için,
eskiler hakkında da bu uygulanacaktı; ania, bu ge
çici madde getirilmekle hakkı müktesep korunmuş,
oluyor. Ne diyor (a) fıkrasında, «En az 15 yıl hiz
meti olanlar, eski hükümlere göre emekliliklerini is
teyebilirler.» Hatta hükümet, bu konudaki hakkı, sa
dece iktisap etmiş bulunanlar için değil, beklentili
olanlara da sürelerini kısaltmak suretiyle imtiyaz ver
miş durumdadır. Onun için, bu hükmün, hakkı mük
teseplere aykırı olduğu kanısına katılmıyor, saygıla
rımı arz ediyorum. (ANAP ve MDP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Bu geçici madde üzerinde iki tane önerge var
dır; okutup, ayrı ayrı işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Ek, İki
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci
maddesine bağlı geçici madde 1/B'nin a, b, c fıkra
larında, çalışan kadınlara getirilen yaş sınırlarının ta-
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sarıdan çıkarılarak, yalnızca 20 yıllık hizmet süresi
esasının muhafaza edilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
İmren Aykut
İstanbul

Arife Necla Tekinel
İstanbul

Ahmet Süter
İzmir

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

İsmail Şengün
Denizli

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya

•Gerekçe:
Türkiye'de ev işleri, eşin ve çocukların bakımı ka
dının geleneksel ve aslî görevleridir. Dolayısıyla, ça
lışan kadınlarımız, hem dışarıda çalışmakta hem de,
tüm bu görevlerini yerine getirmekten dolayı çok yıp
ranmaktadırlar. Batı ülkelerinde yaşayan kadının şart
larıyla Türkiye'deki kadının şartları kıyaslanamayaca
ğı için çalışan kadınlarda emeklilik için yaş sınırla
masının olmaması ve halen olduğu gibi hizmet süresi
esasının korunması gereklidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 390 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının, ikinci çerçeve maddesi içindeki geçici 1 in
ci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını, müktesep
hakkı ihlal ettiği için, arz ve teklif ederiz.
Erol Ağagil
Kırklareli

Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Yusuf Kazancıoğlu
Trabzon

Tülay öney
istanbul

A. Sırrı Özbek
Adıyaman

E. Fahrettin özdilek
Konya

ibrahim Taşdemir
Ağrı

ilhan Dinçel
Malatya

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık durumuna
göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım.
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşlannın önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 390 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rısının, ikinci çerçeve maddesi içindeki geçici birinci
maddenin tasan metninden çıkarılmasını, müktesep
hakkı ihlal ettiği için, arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Bu önergeye, komisyon ve" hükümet
katılıyorlar mı efendim?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
önerge sahibi söz istiyor mu efendim?
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Evet efendim.
BAŞKAN — Sayın Ağagil, buyurun efendini.
(SHP sıralarından alkışlar)
Sayın Ağagil, süreniz 5 dakikadır efendim. •
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; biraz evvel konuşan Sayın Vural
Arıkan'ın, hakkı mükteseplerin korunduğu ve aksine,
bir de, süresi dolmamışlara dahi ilave hakkı mükte
sepler getirildiği görüşüne, karşıt olarak vereceğim ör
nekleri dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Bu maddenin (B) fıkrası, (a) bendi, «sigortalının
kadın ise, 20; erkek ise, 25 yıldan beri sigortalı ol
ması ve en az 5 000 gün sigorta primi ödemiş olması»
hükmünün yanı sıra; «10-15 yıl sigortalı süresi bulu
nanlara, kadın ise 41, erkek ise 46 yaşını tamamladık
ları tarihten itibaren yaşlılık aylığı bağlanır» hükmünü
de beraberinde getiren bir maddedir.
Bu, halihazır uygulamada, kadınlar için 38, er
kekler için 43 yaş olarak tatbik edilmektedir. Dola
yısıyla 'bu madde, ilave olarak, 3 yıllık bir çalışma
süresi getirmektedir. Yani, şu anda sigortalı olarak
göreve devam eden insanlardan, bu kategoriye giren
ler, 3 yıl daha fazla çalıştırılacaklardır.
Yine, geçici 1 inci maddenin (B) fıkrası (b) ben
dinde «5 -10 yıl sigortalılık süresi bulunanlara, ka
dın ise 43, erkek ise 48 yaşını tamamlamaları» hük
mü yer almaktadır. Halbuki, geçerli olan bugünkü
hükümlere göre, yaş sınırı, kadınlarda 38, erkeklerde
ise, 43*tür. Burada da, 5 yıllık bir ilave çalışma süre
si getirilmektedir.
Aynı maddenin (B) fıkrası (c) bendinde ise, «5 yıl
dan az sigortalı süresi bulunanlar kadın ise 45, erkek
ise 50 yaşını» hükmü vardır. Bu da, 7 yıllık bir ilave
çalışma süresi getirmektedir.
Bu insanlar, halen mevcut, yürürlükteki kanun
esaslarına göre, çalışma hayatına atıldıklarına ve o
şartları kabul ederek göreve başlayıp, sigortalı olduk
larına göre; bunun, hakkı müktesebin korunması ve
ileri gitmesi hususunda, hangi hukukî ve mantıkî
bağla alakası vardır, anlayamadım.
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Kalkarsa, müktesep hak kalmaz.
EROL AĞAGİL (Devamla) — Efendim, onun
da tasarısını getirirsiniz belki.
Efendim, müktesep hakkı, (A) fıkrasıyla getirdi
ğinizde, tümüne teşmil etmek mümkündür. Çünkü
bunlar, müktesep haklarını bugün almışlardır. Almış
olmaları lazımdır, zira çalışmaktadırlar, öte yandan,
1990 yılına kadar sigortalı olacaklarla, 1990 yılından
sonra sigortalı olacaklara ait hükümleri ihtiva eden
maddeler hakkında bir şey söylemiyorum. Benim söy
lediklerim, halen yürürlükteki mevcut kanun statüsün
de işe girmiş olan insanlar içindir.
Dolayısıyla, bu maddenin metinden çıkarılması
veya Sayın özal'ın, «hakkı müktesebin korunacağı»
tarzında veya «yumuşak inişe geçildiği» şeklindeki be
yanları karşısında, hiç olmazsa madde metninin,
bugünden işe başlayacakları kapsamak suretiyle;
ama bugüne kadar işe girmiş olanları bundan vareste
tutacak tarzda yeniden düzenlenmesiyle olabilir. Sa
yın Başbakan bunu yaptığı takdirde, yarın inşallah
bu kanunlardan sonra görüşeceğimiz YÖK tasarısıy
la öğrencilere 1986 yılı için bir hediye vermeyi düşü
nüyorlar; çalışan işçilere de, hiç olmazsa, hediye vermeseler dahi, ellerindeki hakkı almamak suretiyle, bir
üzüntü kaynağı vermemeyi sağlamış olacaklardır. Bu
nu yaptıkları takdirde Sayın Başbakana, yılbaşında,
Kartalkaya'da iyi eğlenceler dilerim efendim. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil.
önergeye komisyon ve hükümet katılmamışlar
dır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve arkadaşları
nın önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek, İki
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci
maddesine bağlı geçici madde 1/B'nin a, b, c fıkrala
rında, çalışan kadınlara getirilen yaş sınırlarının ta
sarıdan çıkarılarak, yalnızca 20 yıllık hizmet süresi
esasının muhafaza edilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim.
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BAŞKAN — Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — önergenizi izah için buyurun Sayın
Aykut. (MDP sıralarından alkışlar)
Sayın Aykut süreniz 5 dakika.

çok sayıda kadının bir anda emekli olduğunu ve ka
dınların erken emekli olma eğiliminin erkeklere göre
hakikaten daha da kuvvetli olduğunu göz önüne alır
sanız, demek ki kadınlar belli bir yaşta işlerden der
hal ayrılacaklar ve tekrar çalışmayacaklar. Böylece,
arkadan gelen işsiz kitlelere yer açılacaktır. Şimdi
ortada bu kadar aklî bir gerekçe var iken, hâlâ emekli
yaşını kadınlarda yükseltmekte ısrar etmek, hakka
niyete ve akla uygun olmamaktadır. Bu nedenle, en
azından bu maddede, kadınlar için yaş sınırlamasını
terk edip, hizmet süresi esasıyla yetinmek, yani mad
deyi bugün uygulanan şekliyle muhafaza etmek uy
gun olacaktır. Bu hususu dikkatlerinize sunuyor ve
saygılarımı ifade ediyorum. (MDP ve SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul
edilmiştir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, re
daksiyon açısından, geçici 1 inci maddeyle ilgili ola
rak, bir hususu belirtmek istiyordum. Maddenin (B)
şıkkının (b) bölümünde «sigortalılık» olarak geç
miştir. Buna dayalı olarak, (A) sıkkındaki ve (B) şık
kının (a) ve (c) bölümündeki «sigortalı» kelimeleri
nin de «sigortalılık» olarak değiştirilmesi, redaksiyon
açısından gerekli olmaktadır.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyondan öyle çıkmadı Sayın Başkan.

İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; erkekleri kurtaramayacağımız an
laşıldığından, belki kadınları kurtarırız dedik ve bu
önergemizi verdik.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kadınların gün
de asgarî 16 saat çalıştıklarını kabul ediyor musunuz,
etmiyor musunuz? Ev işlerini düşünürseniz, hepiniz ev
lisiniz, bu Mecliste yüzde 95 çoğunlukla evlidir ve
eşlerinizin günlük yaşantısını da benden daha iyi bil
mektesiniz: Sabahın hangi saatinden başlar hayat,
akşamın hangi saatine kadar ne türlü çileli uğraşma
larla geçer?..
Şimdi, hal böyle olunca ve kadının ev işlerini
yapmasında yardımcı hiçbir mekanizma da Türkiye'de
oluşturulmamış olduğuna göre, demek ki, bazı konu
larda, çalışan kadınlar için daha anlayışlı bazı düzen
lemelerin getirilmesi gerekiyor. Geçen günkü konuş
mamda biraz espri kabul edildi; ama bu gerçektir,
İsveç'teki bir uygulamayı söyledim. Çünkü, sayın hü
kümetimiz de hep kuzey ülkelerinden örnek veriyor
lar. Bir kuzey ülkesi olan İsveç'te kadın doğum yap
tığı zaman eşe de, kocasına da çocuğa baksın diye
doğum izni verilmektedir diye söylemiştim. Diğer ta
raftan, örnek verilen bütün Avrupa ülkelerinin hep
sinde kocalar, karılarının ev işlerinin aşağı yukarı yüz
de 50'sini yüklenmektedirler. (ANAP sıralarından
«Aaa» sesleri) Aksi takdirde, orada hayat düzeni sür
memektedir, bu gerçeği de görüyoruz. Biz de bu şart
lar yok... İşte, bizde bu şartlar olmadığı içindir ki,
kadın, günde 8 saat çalışmıyor, 16 saat çalışıyor, .do
layısıyla fevkalade erken yıpranıyor. Bu nedenle ka
dında emeklilik yaşını yükseltmek yerine, tam aksine,
eksiltmek gerektiği hakkaniyete uygun olacaktır. Şim
di bu konunun bir diğer haklılığı da şuradadır arka
daşlar.
Türkiye'de işsizlikten sürekli olarak yakınıyoruz;
4 milyon işsiz var diye ve işsizliği özel olarak bir Dev
let Bakanlığına aktarıp buna çözümler arıyoruz. İş
sizliğe çözüm ararken, bu husus da çözümlerden bi
risi değil midir? Çünkü etrafınıza bakınız, kadınlar
emekli olduktan sonra çalışmamaktadırlar. Dolayısıy
la bir yer boşalmaktadır, işsiz bekleyenler için ve
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Efendim, beraber
liği, birliği sağlamak açısından söylüyoruz.
BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili bir değişiklik ya
pıldığı için maddeyi bu şekilde kabul etmiş oluyoruz.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal
güvenlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 tarihi
arasında prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgi
lendirilecek sigortalılara;
a) Kadın ise 50, erkek işe 55 yaşını doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya.

j

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan beri sigortah olmak ve en az
3 600 gün;
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Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi öde
miş bulunmak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık aylığı
bağlanır.
BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde konuşmak
isteyen var mı? Yok.
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BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümei ka
tılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim.
Geçici 2 nci madde üzerinde iki tane önerge var
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
dır: geliş sırasına göre önergeleri okutuyorum :
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
efendim.
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak istiyor
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Ek, İki
musunuz?
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Aynı gerekçe Sayın
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci
..
Başkan,
o nedenle konuşmama gerek yok.
maddesine bağlı geçici 2 nci maddesinin tasarıdan çı
BAŞKAN
— Teşekkür ederim.
karılmasını arz ve teklif ederiz.
önergeye hükümet ve komisyon katılmamıştır.
Saygılarımızla.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
İmren Aykut
Arife Necla Tekinel
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
fstanbul
İstanbul
Diğer önergeyi okutuyorum.
Eskişehir Milletvekili Nuri Üzel ve arkadaşlarının
A. Reyhan Sakallıoğlu
Yılmaz Altuğ
önergesi
:
Sakarya
Sivas
TBMM Başkanlığına
M. Arif Atalay
Görüşülmekte olan 390 sıra sayılı Kanun Tasa
Adıyaman
rısının madde 2, Geçici Madde 2'deki metinde yazılı
TBMM Başkanlığına
olan (Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlan ile...)
ifadesini
takiben, bu sözcüğün kaldırılmasını ve ye
Görüşülmekte olan 390 sıra sayılı Kanun Tasarı
rine
«506
sayılı» sözünün eklenmesini, bu suretle da
sının, madde 2, geçici madde 2'deki metinde yazılı
ha sonraki ifadelere de açıklık getirilmesini arz ede
olan, (Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları
riz.
ile...) ifadesini takiben «bu» sözcüğünün kaldırılma
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?
sını ve yerine «506 sayılı» sözünün eklenmesini, bu
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
suretle daha sonraki ifadelere de açıklık getirilmesini
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
arz ederiz.
dim.
M. Nuri Üzel
Onural Şeref Bozkurt
BAŞKAN — önergeye hükümet katılıyor mu?
Eskişehir
Çanakkale
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
Yılmaz Hastürk
Reşit Ülker
efendim.
istanbul
İstanbul
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
Ş. Hüsamettin Konuksever
tılmıyorlar.
Edirne
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı?
BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık dere
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
cesine göre okutup oylarınıza sunacağım.
söz istiyorum.
İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve arkadaşları
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel, konuşma sü
nın önergesi :
reniz 5 dakikadır.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
değerli arkadaşlarım; konuşmam 5 dakika dahi tut
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek, İki
mayacaktır, yalnız şu hususu ifade etmek istiyorum:
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
Bu kanun üzerinde çok geniş fikirler arz ediliyor,
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci
şöyle veya böyle, kabul edilecektir. Yalnız, hatırım
maddesine bağlı geçici 2 nci maddesinin- tasarıdan çı
da kalan bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Mecli
karılmasını arz ve teklif ederiz.
se daha önceleri, komisyonlara kamu görevlisi olarak
Saygılarımızla.
56 —

T. B. M. M.

B : 54

geldiğimde, bir kanun tasarısının komisyonda görü
şülmesi sırasında, kanunun başlığında iki kelime ara
sında bir virgül noksanlığı sebebiyle, o komisyonda
kanun görüşülmemiş ve ilgili komisyona, o virgülün
manasını tashih etmek ve yerine koymak için iade
edilmişti. Eski komisyonlar bu kadar hassas bir ça
lışmayı göstermekteydi.
Şimdiki komisyonlar da gösteriyor, aksini söyle
mek istemiyorum; ama şimdi bir kanun tasarısının
ifade şekli itibariyle daha iyi anlaşılabilmesi maksa
dıyla getirdiğimiz en küçük bir açıklığa dahi, neden
se bir tahammülsüzlük, bir ret var. Bakımz, bu mad
deyi Başkanlık Divanındaki kâtip arkadaşımızın oku
duğu zaman dahi karıştırdık, fikren bir teşevvüşe uğ
radık. Bunun için bir açıklık getirmek bakımından
bir tek «bu» sözcüğü üzerinde, onun yerine kaim ol
mak üzere, maksadı temin etmek üzere, 506 sayılı
Kanuna atıf yaptığı için bunu koyuyoruz.
Şimdi, okuduğumuzda bakınız, fikirler nasıl te
şevvüşe uğrayacak: «Kanunla kurulan sosyal güven
lik kurumları ile, bu kanunun geçici 20 nci madde
sine göre kurulan sandıklarla, ilk defa bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 tarihi ara
sında prim ve kesenek ödemek suretiyle ilgilenecek
sigortalılara:»
Burada, «bu kanun, bu kanun» diyor da, acaba
şu ilk okuduğum «bu kanun» dan arkadaşlarımız ne
anlıyorlar? Bu kanun, bu görüştüğümüz kanun mu,
yoksa okunduğu vakit anlaşılan 506 sayılı Kanun
mu? Bu görüştüğümüz kanundan maksat, cümlede
ikinci defa tekrarlanan «bu kanun» dur, ilk defa söy
lenen bu kanundan maksat, 506 sayılı Kanundur. Bu
anlaşılmadığı takdirde, bunu sadece, yapan idare ya
hut komisyon bilecektir; ama bu kanun milletin ka
nunudur.
Açıklık getirilmesi için, önergemizin kabulü isti
kametinde ve «506 sayılı» lafının ilavesini takdirleri
nize sunarım efendim. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel.
önergeye komisyon ve hükümet katılmamışlar
dır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir.
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 nci mad
de kabul edilmiştir.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan,
redaksiyonla ilgili...
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım,
geçici madde l'de fıkralar büyük harfle, bentler kü
çük harfle yazılmış, - kanunu çok seri hazırladıkları
belli oluyor - geçici madde 2'de ise, fıkralar küçük
harfle yazılmış. Kanun sistematiği bakımından, bun
ların eşdeğer olması lazım. Dolayısıyla, bu iki mad
denin, diğer maddelerle birlikte uyumlu hale getiril
mesi doğru olur.
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — özü bozuk ka
nunun şekline bakıyorsun.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat, on
lar alt bentler olarak ifade ediliyor.
Yeni bir geçici 3 üncü madde eklenmesine dair
önerge vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 390 sıra sayılı Kanun Tasa
rısına, aşağıdaki geçici 3 üncü maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederiz.
24 . 12 . 1985
tsa Vardal
Zonguldak

Abdullah Çakırefe
Manisa

îsmail Şengün
Denizli

Feridun Şakir öğünç
İstanbul

Mustafa Kani Bürke
Denizli

A. Rıza Akaydın
Çorum

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici madde 1'in birin
ci fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazanmış olan
sigortalılara, aynı maddenin (B) fıkrasının a, b ve c
bentlerinde yazılı yaş sınırını beklemeden işten ayrıl
maları halinde, kendilerine yaşlılık, emeklilik veya
malullük aylığı bağlanması beklenilmeksizin kıdem
tazminatı ödenir.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon
katılmamıştır. Söz isteyen var mı?
ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Evet efendim, söz
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
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Sayın Vardal, süreniz 5 dakikadır.
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; bu önergeyi vermemdeki mak
sat, ileride doğabilecek bazı aksaklıkları gidermek
içindi. Şimdi, sizlere 1475 sayılı iş Kanununun kı
dem tazminatı ile ilgili 14 üncü maddesini okuyaca
ğım. Bir sigortalının kıdem tazminatına hak kaza
nabilmesi için dört şart Var. Bu şartlardan dördüncü
sü, bu kanunla ilgili olduğu için, sadece onu okuyo
rum : «BağU bulundukları kanunla kurulu kurum
veya sandıklardan, yaşlılık, emeklilik veya malullük
aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılıyorsa, kıdem tazminatı ödenir» deniyor.
Şimdi, geçici 1 inci maddeyi okuyalım; yani ge
çici 1 inci maddenin birinci fıkrasında, bir işçinin
emekliliğe hak kazanabilmesi için belirtilen durum
şudur: «Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, si
gortalının kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri si
gortalı olması ve en az 5 bin gün malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması şarttır.»
Genel kaide bu; yani bir kadın işçi, 18 yaşında işe
girdiği takdirde, 38 yaşında emekliliğe hak kazanı
yor; erkek işçi ise, 41 yaşında emekliliğe hak kaza
nıyor; ama aynı maddenin (b) bendinde getirilen ye
ni düzenlemeye göre, 38 yaşında emekliliğe hak ka
zanan bir kadın işçiye, emekli maaşı bağlanabilmesi
için 41 yaşına kadar beklemesi gerekiyor; yani ara
da 3 yıl fark var.
Diyelim ki, bir kadın işçi 38 yaşında, birinci bent
te gösterilen sigorta prim ödeme sayısını ve hizmet
müddetini doldurdu, 3 yıl daha çalışmayacak, 39 ya
şında işten ayrıldı; o zaman, İş Kanununun 14 üncü
maddesinin dördüncü bendine göre, iki yıl kıdem
tazminatı almama durumuna girecektir. Çünkü, işve
ren bu maddeyi göstererek, «Size emekli maaşı bağ
lanmamıştır, o nedenle kıdem tazminatım ödemiyorum» diyebilecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu da,
iki yıl erken ayrıldığı için emekli maaşını kendisine
iki yıl süreyle bağlayamayacağından, işverene iste
diği bu belgeyi de veremeyecektir.
O nedenle, bu gibi aksaklıkların ortadan kaldırıl
masına matuf bir önergedir, takdirlerinize sunuyo
rum.
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Vardal, teşekkür ederim.
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan,
oylamaya geçmeden önce sayın bakanımızın açıkla
ma getirmesini istiyoruz.
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BAŞKAN — Takdir sayın bakanın.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, zabıtlara geçmesi bakımından, bir açıklama ya
pabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, Sa
yın Vardal'ın getirdiği eneri, 1475 sayılı Kanunun
14 üncü maddesiyle ilgilidir. Genel konuşmam sıra
sında da, Sosyal Sigortalar Kurumu olarak, biz, bu
belgeyi her zaman verebiliriz, bir problem yoktur,
diye ifade etmiştim. Eğer, şüpheyi davet edecek bir
problem varsa, gerekli düzeltmeyi de 1475 sayılı Ka
nunun 14 üncü maddesinde hep birlikte yaparız.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ilave etsek ne zararı var?
BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon ve
hükümet katılmamıştır.
Önergeyi oylarınıza . sunuyorum : önergeyi kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
2 nci maddeyi, kabul edilen geçici 1 ve geçici 2
nci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 60 nci maddesinin (A) fıkrasının
(c) bendi Kanunun yayımı tarihinde, diğer bentleri
1.1. İ 990 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
3 üncü madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum :
T. B. M. M. Başkanlık Divanına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Gerekçe : Kanun Tasarısının Geçici 1 inci mad
desi, 15 ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanla
rın kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı ol
ması ve en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortası primi ödemiş bulunmaları şartı ile istekleri
halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklarını öngör
mektedir.
Böylece 15 ve daha fazla sigortalılık süresi bulu
nanların müktesep hakları korunmuş olmaktadır ve
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uygulama açısından da tereddüte mahal bulunma
maktadır.
Ancak, tasarının 3 üncü maddesi ile Kanunun 60
inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırıldığı için kamuoyunda bir tartışma başlamış
ve geçici 1 inci maddenin (A) fıkrasında verilen hak
kın kabili tatbik olamayacağı hususu gündeme gel
miştir.
Tartışmaların devam etmemesi ve uygulayıcıların
ileride farklı uygulamalara geçebilecekleri, konunun
yargıya intikal edebilecek boyutları kazanmaması
için açıklığa kavuşturulmuştur.
Haydar Özalp
Niğde

Mustafa Kılıçaslan
Sakarya

Mehmet Kaşıkçı
Kayseri

Buıhan Kara
Giresun

A. Ata Aksu
Gaziantep
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 60 inci maddesinin (A) fıkrasının
( a - b - c ) bentleri; bu Kanunun Ek 1 inci maddesi
ve Geçici 2 nci maddesi kapsamına giren sigortalılar
hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet, önergeye katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz
efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Komis
yon başkanı nasıl katılıyor?.. Usulen, «katılıyoruz»
diyemezler. Lütfen...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Efendim, Sayın
Başkan sordu, ben de ifade ettim.
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) —
Komisyon orada olmadan nasıl ifade edersiniz?
BAŞKAN — Komisyonun katılmaması icap eder;
biz de katılmamış telakki edebilir miyiz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Evet.
BAŞKAN — Evet, öyle kabul ediyorlar.
Komisyonu katılmamış telakki ediyoruz, zabıtla
ra geçmiştir efendim.
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir.
j
3 üncü maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, tasarının başlığı ile ilgili bir önerge gel
miştir, onu okutup oylarınıza sunacağım :
TBMM Başkanlık Divanına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının başlığının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
«17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı».
Haydar Özalp
Niğde

Mustafa Kılıçaslan
Sakarya

Mehmet Kaşıkçı
Kayseri

Burhan Kara
Giresun

A. Ata Aksu
Gaziantep
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir.
Oyunun rengini belirtmek için lehte söz isteyen
arkadaşımız?..
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Aleyhte Sayın Sururi Baykal; buyurun efendim.
(SHP sıralarından alkışlar).
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlarken hepi
nizi saygıyla selamlarım.
İster müktesep hak deyin, dilerseniz muntazar hak
deyin; bu tasarı ile, yılların ürünü olan, büyük uğ
raşlar sonunda elde edilen sosyal güvenlik hakları
ihlal edilmektedir, işçi hareketinin tarihi, çalışma sü
relerinin kısaltılması ve sosyal güvenlik için verilen
mücadelelerin tarihinden ibarettir.
Sayın milletvekilleri, tasarının ilgili asıl komis
yonda müzakere edilmeden, Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmesiyle, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun görevleri Plan ve Bütçe Komisyonunca
gasp edilmiştirr. Bu yaklaşım, görev ve yetki gaspı
nın tipik bir örneğidir. Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun hikmeti vücudu böylece kalmamıştır.
Bu yaklaşım, Meclis İçtüzüğü ile, Anayasa hüküm
lerine tamamen aykırıdır.
Muhterem milletvekilleri, tasarının gerekçesinde
emeklilik yaşının Avrupa ülkelerinde 65, 60 olarak
gösterildiğinden söz ediliyor ve Avrupa örnek gös
teriliyor. Avrupa'daki işçilerin yaşam kofulları, ça
lışma koşulları, ücret düzeyleri, malî istikrar ve enf
lasyon oranları, sosyal hakları, sendikal hakları, ya
şam süreleri aym değildir.
Türkiye'de, çalışma koşulları yıpratıcı, ücretler
düşük, koruyucu önlemler, sosyal haklaı kısıtlı ol
duğu ve yaşam düzeyi yüksek olmadığı için, yeterli
makine teçhizatı bulunmadığı için işçiler daha erken
yıpranıyor ve daha erken ölüyorlar. Aldıkları ücret
ler, emeklilik maaşları, insanca yaşamaya elverişli
değil. Kazançları, geride bıraktıklarının güvencesini
sağlayabilecek ölçülerde değil. İşçiler, emeklilik ipini
göğüsledikten sonra da, geride bıraktıkları yakınla
rı için çalışıp, yarınlarını güvence altında tutmak is
terler.
Bugün alınan ücret ve ikramiyelerle ve varlıklının
lehinde işleyen konut politikasıyla, işçilerin başları
nı sokacak bir konuta bütün bir hayat boyunca ka
vuşmaları mümkün olamamaktadır.
Emeklilik yaşını yükseltme arzusunun bir zaruret
ten kaynaklandığına inanmıyorum. Çünkü, Beşinci
Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu çalışanlara saldırı
planında öngörülen hedef ve stratejiler çizilmişti. Bu
stratejiler holdinglerin ve işverenlerin hedeflerinin
aynıdır. (SHP sıralarından alkışlar). Orada öngörü
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len hedef ve stratejiler birer birer hayata geçirilmek
tedir.
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan müzakere
lerde, hükümetin, işçilerimizin çok yaşamasından ya
kındığını söylemiş ve yüce Genel Kurulda, geçen
sene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi
üzerinde yaptığım konuşmada da tekrar etmiştim ve
değerli ANAP milletvekilleri, bu teşhis ve tespitime
katılmamışlardı, işte sonuç meydanda, muhterem ar
kadaşlarım...
Olağanüstü dönemlerde işçi hakları belli ölçüler
de kısıtlandı. O gün bile, ANAP iktidarının bugün
öngördüğü bu kısıtlamalara gerek duyulmadı. Bu,
tabiî, sayın ANAP iktidarının işçilere bakış açısını
sergileyen yeni bir aşamadır.
Hükümet, işine gelince Avrupayı örnek göster
mekte, işine gelmeyince de Avrupadan kaçmaktadır.
Hani, Avrupadaki işçinin sendikalaşma özgürlüğü,
hani 1LO ülkeleri, hani imzamızla taahhüt altına gir
diğimiz insan hakları, işçi hakları, hani bekâr ücreti
diye ilan ettiğiniz, aslında geçim ücreti olması icap
eden kutsal ücret, sosyal ücret, asgarî ücret?..
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Avrupada kıdem tazminatı var mı?
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Eğer Avru
payı örnek alıyorsanız, buyurun Avınıpadaki işçilerin
haklarının ne eksiğini, ne fazlasını; aynısını verin,
buna razıyız. Çağ - dışı iktidarınızı ve modelinizi, siz
leri, Avrupalı ilan etmeye hazır oluruz. (SHP sırala
rından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bjr yanda, gre
vin yapılmamasından, Çalışma Bakanı gibi huzur
ve sükûn bulacaksınız, diğer yanda Avrupayı örnek
göstereceksiniz. (SHP sıralarından alkışlar). Bir yan
dan, işten çıkarmayı, işverenlerin özgürlüğü olarak
ele alacaksınız; diğer yandan işçilerin, feshi iptal et
tirmek için mahkemeye başvurma haklarını verme
yeceksiniz!.. Bu mu Avrupa, örnek gösterdiğiniz Av
rupa bu mu?
Bir yandan işsizliğin boyutlarını büyüteceksiniz,
enflasyonla ciddî, tutarlı bir mücadele vermeyecek
siniz; diğer yandan Avrupada yaş ortalamasından
söz edeceksiniz. Hani, Avrupa işçilerinin, hatta bi
zim yurt dışındaki işçilerimizin yararlandığı işsizlik
sigortası, nerede?
FAHtR SABUNlŞ (Bursa) — Var, geliyor.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Daha önce
reddetmiştiniz.

— 60 —

T. B. M. M.

B : 54

BAŞKAN — Devam ediniz efendim.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Eğer bu ilha
mı size verdiysek, son anda bunu kabul ettiyseniz, o
da bizim için bir kazançtır.
Gerekçede söylediğiniz gibi, çalışma, hayatın te
mel unsuru ise - ki, çalışmanın, hayatın temel unsu
ru olduğuna biz de inanıyoruz - hani bu çalışmanın
karşılığı? Çalışma, hayatın temel unsuru ise, emek,
en yüce değer ise, ona saygı gösterelim. İnsanları ha
yata bağlayan, yaşamı değerlendiren ve renklendiren
şey - ki gerekçenizde böyle ifade ediyorsunuz - işçile
rin emeğinin hakkım kesmek değil, genişletmek ve
geliştirmektir. Hayatı, değerli ve anlamlı kılan, in
sanın, emeğinin karşılığını alması, sosyal güvenlik
içinde bulunması ve geride bıraktıklarının güvence
altında bulunduğunu görmesidir.
Çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeden, in
san onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal haklar ve
rilmeden, işsizlik giderilmeden, işsizlik sigortası ku
rulmadan, işçinin emeklilik yaşını yükseltmek doğru
değildir.
Siz iktidar olmadan koşullan biliyordunuz; ma
demki başaramayacaktınız, insanlarımızı, çalışanları
mızı daha iyi koşullarda yaşatamayacaktınız, neden
iktidara talip oldunuz? (SHP sıralarından alkışlar).
«Vatandaştan oy aldık, size ne oluyor?» diye buyuruyordunuz, «Biz bunları vatandaşa anlattık, va
tandaştan oy istedik» diye buyuruyordunuz...
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Biz iktidar ol
duk, siz de olun.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bu nedenle,
«millî iradedir, istediğimizi yaparız» diye buyuruyor
dunuz. Siz, işçilerin kazanılmış haklarını ortadan
kaldıracağınızı, çalışma ve sosyal güvenlik koşulla
rını ağırlaştıracağınızı, işçileri sürüm sürüm sürün
düreceğinizi, sendikalara karşı savaş açacağınızı söy
lemiş miydiniz? (SHP sıralarından alkışlar).
Siz, emeklilerin çokluğundan yakmıyorsunuz;
ama, halen mevcut mevzuata göre emekli olmadan
hayata veda edenlerin sayısını görmezlikten geliyor
sunuz.
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER
(İstanbul) — Tribünlerde kimse yok.
BAŞKAN — Devam edin efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Biz tribünlere
hitap etmiyoruz; ama, tribünleri de dikkate alıyo
ruz. Tribün, halk demektir, biz halka elbetteki önem
veririz. (SHP sıralarından alkışlar).
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Bu tasarı ile, arkadaşlarımın buyurduğu gibi, kı
dem tazminatlarını da ertelemiş bulunuyorsunuz. Ki
min yararına? İşverenlerin. Kimin zararına? İşçile
rin. Bu mu sosyal adalet anlayışınız?
Alınması gerekli önlemler için gelirsiniz, konuşu
ruz; işçilere sorar, konuşursunuz; sosyal güvenlik
kuruluşları ile görüşürsünüz ve meseleyi tatlıya bağ
larsınız.
Devlet tahvilleri için öngörülen yüzde 55 faiz nis
petini uygular, yüzde 30'luk faizi bu meblağa çıka
rırsınız, birikmiş SSK prim alacak faizlerini ve ce
zalarını tahsil edersiniz, sigorta kaçaklarını önlersi
niz, tasarrufa özen gösterirsiniz, israf ve laçkalığı bı
rakırsınız, Meclis denetimi dışına kaçırdığınız fon
larla biraz desteklersiniz, hayalî ihracata ve şirket
kurtarmalara ayırdığınız olanakların bir kısmım...
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Ne alakası var
Sayın Başkan? Kusura bakmayın, bu kanunun haya
lî ihracatla ne alakası var?
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Sayın meslek
taşım, sizin müdahaleniz özellikle benim için talih
sizlik olur.
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Hayalî ihracat
la ne alakası var?
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Oraya ayır
dığınız paradan biraz buraya vererek SSK'yı sıkın
tıdan kurtarın diyorum.
BAŞKAN — Sayın Baykal, devam ediniz, karşı
lıklı konuşmayın efendim, bir dakikanız var.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, diğer yandan, bu tasarının, milletvekilleri
ile ilgili teklifle birlikte Genel Kurula getirilmesi,
Meclise bir saygının ifadesi değildir.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan,
15 dakikadır konuşuyor.
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Lütfen mü
dahale etmeyin. Eğer müdahale etmezseniz, bitire
cek.
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bu davranış,
parlamento ile işçileri karşı karşıya getirmektir, mil
letvekilliği saygınlığına gölge düşürmektir. Eğer, ça
lışanların emeklilik koşullarını iyileştirdiğiniz sırada
milletvekilleri ile ilgili bir şey getirseydiniz, normal
di. işçi haklan bu düzeyde dururken, milletvekilleri
ne birtakım haklar getirseydiniz - ki sizler- bunun
çok ötesinde haklara layıksınız - yine normaldi; ama
işçilerin haklarını kaybettiği bir günde, işçi kesimin
de hüznün ve yaşın hâkim olduğu bir günde, halkın
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temsilcileri olan milletvekilleri nasıl mutlu olabilir
ler? (SHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Baykal, süreniz doldu efen
dim, toparlayın lütfen.
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SURURl BAYKAL (Devamla) — Sayın baka
na... (ANAP sıralarından «Konuşma sürenize saygılı
olun» sesleri, gürültüler).
BAŞKAN — Müsaade edin, lütfen...
SURURl BAYKAL (Devamla) — Size de, kür
süye de çok saygılıyım, sorulan soruya ve sayın ba
kana saygılıyım, yanıt vermek istiyorum efendim.
(ANAP sıralarından «Cevap ver» sesleri gürültüler).
Ben ILO ülkelerinden söz etmiştim... (ANAP sı
ralarından «süre geçti» sesleri).
BAŞKAN — Müsaade edin, biliyorum, biliyo
rum, zamanını takip ediyorum efendim.

SURURl BAYKAL (Devamla) — Toparlayaca
ğım Sayın Başkan.
Topluma önderlik eden milletin vekilleri önce
topluma, sonra kendilerine hizmet ederler. Milletve
killeri ile ilgili tasarı, işçilerin kazanılmış haklarına
el atıldığı gün bu Meclise geliyor, işçilerin, hüzün
veren bir yılbaşı armağanı ile karşı karşıya bırakıl
dığı gün, milletvekilleri nasıl mutlu olabilir? Toplu- „
SURURl BAYKAL (Devamla) — Ben sayın ba
mun yararı ile insanların kişisel yararları bazen ça
kanıma tabiî çok gördüm. Sayın bakanımız, devlet
tışma içine girebilir, bunlar tarihî fırsatlardır. İnsan
adamı olmak zor iştir. Sayın bakanımız zamanla da
ların kendini tanımaları ve kanıtlamaları için, bu ça
ha büyük bir ciddiyet içine girecektir.
tışma hallerinde çok önemli fırsatlar doğar; işte gün
bugündür muhterem milletvekilleri.
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Bakan ciddiyet-,
siz mi şimdi?
BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlayınız efendim,
SURURt BAYKAL (Devamla) — Bu hafif so
konuşma süreniz bitti efendim.
ruyu ciddiyetle bağdaştırmıyorum. Aslında mizaç ola
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bağlayacağım
rak ben, bana söylenen sözlerin on mislini, yüz mis
Sayın Başkanım, maalesef vakit yeterli olmuyor.
lini, bin mislini iade etmek temayülünde olan bir in
Bir arkadaşımız tribünlerden söz etmişti, aynı
sanım; ama bunları bir sayın bakana yakıştırmadı
yaklaşımla yanıtımı verdim. Gerçekten biz tribünle
ğım için, sadece bir hafiflik meselesi olarak yüksek
re değer veriyoruz; halkımızı, çalışanlarımızı, tüm
dikkatlerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum efen
insanlarımızı dikkate alıyoruz; biz, halkımıza kulak
dim. (SHP sıralarından alkışlar).
veririz; ANAP'ın kulakları galiba, belli merkezlerin
MÜMTAZ ÖZKÖK: (Sakarya) — Biz de sizi musinyallerini alıyor; bunu biliyoruz. (SHP sıraların
halefetlikle bağdaştıramıyoruz beyefendi.
dan alkışlar).
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasarının tü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam bana bir so
münü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
ru sormuştu, yüksek izninizle onu cevaplandırma
yenler... Tasarı kabul edilmiştir.
hakkım var. Batı, Avrupa ülkeleriyle ilgili işçi hak
larını kastettim sayın bakanım. Nasıl kuşku, duydu
Memleketimiz ve ilgililer için hayırlı ve uğurlu
nuz, hayret ediyorum; ama, eminim ki, siz, Doğu
olmasını dilerim.
Avrupa'daki işçilerin sahip olduğu hakları da yer
2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
mezsiniz, merak ediyorum. (SHP sıralarından alkışile
Bu
Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı
. 1ar).
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve
BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
efendim.
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/731) (S. Sa
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Efendim, bu
yısı
: 391) (1)
soruyu cevaplandırmam lazım.
BAŞKAN — Aldığımız karar gereğince, 5434 sa
BAŞKAN — Lütfen efendim, o sözünüzü de sü
yılı
TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek
renize sığdırsaydınız, konuşma süreniz doldu. (Gü
1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin De
rültüler).
ğiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler
SURURt BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine
Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından sıra kapakla
başlıyoruz.
rına vurmalar, gürültüler).
BAŞKAN — Müsaade
edin efendim.

edin, lütfen... Müsaade
(1) 391 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir,
*
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Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunmasını
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyeri arkadaşları
mızın adlarım okuyorum : Anavatan Partisi Grubu
adına Sayın Mahmut Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erol Agagil.
Şahsı adına : Sayın İhsan Tombuş.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Ol
tan Sungurlu.
Buyurun Sayın Sungurlu. (ANAP sıralarından al
kışlar)
Sayın Sungurlu, süreniz 20 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN
SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhtere mmilletvekilleri; görüşülmekte olan 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerini değişti
ren ve yeni hükümler getiren kanun tasarısı üzerinde
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi bildire
ceğiz.
Muhterem milletvekilleri, bu kanun tasarısını tet
kik ettiğimde, genelde birçok değişiklik ve yenilik ge
tirdiğini tespit ettim. Bu mühim değişikliklerin on mad
de halinde olduğunu gördüm. Bunlar, bürokratik iş
lemleri azaltmaya matuf olan değişiklikler; daha zi
yade yönetim kurulunun bazı yetkilerini genel müdür
lüğe vermek suretiyle bürokratik işlemleri azaltma
ya, tahsis ve emekli maaşı bağlanması mevzuunda
icabında bölge müdürlüklerine dahi yetki verilmek su
retiyle, çok süratli olarak netice almaya matuf deği
şikliklerdir. Emekli Sandığınca şu anda 5 günde tah
sis işleminin yapıldığı söylenmektedir. Bu yapılacak
değişikliklerle daha süratle emekli ayüğı bağlanması
mümkün hale getirilmek istenmektedir.
Harp malulü aylıklarına yapılmak istenen zamlar:
Bu zamlar, 1 inci derecede yüzde 100, 6 ncı derecede
yüzde 35 nispetinde olmaktadır.
Vatanî hizmet tertibinden maaş alanların ve harp
malulü olanların tedavi ücretlerinin Emekli Sandığın
ca karşılanması öngörülüyor. Daha evvel bunların te
davi hizmetleri hiçbir kurum tarafından yapılmıyordu.
Mevzuatımıza yeni giren çifte vatandaşlıkla ala
kalı hükümler : Malumunuz, çifte vatandaşlık hü
kümleri kabul edilmiş, kanunlaşmış ve tatbike geçil
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miştir; bununla alakalı olarak Emekli Sandığı Ka
nununda da değişiklik yapılması lüzumu hâsıl olmuş
tur.
'
İştirakçilerin çocukları olan öğrencilere tanınan
bazı imkânlar.
Hak düşürücü süreleri kaldıran veya geçici bir
süre için yeniden hak sağlayan hükümler, ki bunlar
da birçok fasıldan oluşuyor.
Kesinti yüzdeleri. 1987 yılından itibaren iştirakçi
lerden yüzde 2 nispetinde artan ve keza kurumların
dan yüzde 22'ye çıkan nispette kesintiler.
Tahsilat ve cezalara ait hükümler; yani kurum
paralarının daha kolay tahsili ve tahsilde gösterilen
kusurlardan dolayı olan cezalar.
Parlamenterler ile alakalı hükümler; gerek halen
parlamentoda görev yapan parlamenterler ve daha zi
yade emekli parlamenter ile alakalı hükümler.
Emeklilik süresiyle alakalı hükümler.
Muhterem milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla ge
tirilen ve yukarıda saymış olduğum 10 değişiklikten,
10 yeni hükümden 9'una, aşağı yukarı, hiçbir merci
veya kurum tarafından mühim bir itiraz vukubulmamaktadır; «Şöyle olsaydı, böyle olsaydı» gibi değer
lendirmelerin dişında, bu getirilen yeniliklerin hepsi
olumlu karşılamaktadır; ancak 10 uncu şıkta bahset
tiğim, emeklilik süresini uzatıcı hükümler veya çalış
ma süresini uzatıcı hükümler - ister istemez - müna
kaşa konusu olmaktadır. Çünkü, diğer 9 şıkta saydı
ğım hükümler, kesintiler hariç, hiçbir mükellefiyet
getirmemektedir, devamlı iyileştirici hükümlerdir,
Emekli Sandığına bir yük getiren hükümlerdir veya
mevzuat değişiklikleridir; ama 10 uncu şıkta saydı
ğım hükümler (yaş süresi) menfaatle alakalı veya ça
lışma ile alakalı hükümdür, haklı olarak münakaşa
sı yapılacaktır, çünkü bir mükellefiyet getirmektedir.
Şimdi, diğer hususları doğru tanzim eden tasarı
bu 10 uncu şıkta yanlışhk mı yapmıştır, hataya mı
düşmüştür; bunu hep birlikte değerlendireceğiz ve bu
hususta da hata yapılmadığını göreceğiz.
Emeklilik süresi ile alakalı olarak bu kanun tasa
rısı ne getirmiştir, evvela ona bir bakalım. Bu kanun
tasarısının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten sonra
Emekli Sandığı ile irtibatlı bir işe girecek kadın me
mur için 20 fiitf hizmet yılı ve 50 yaş, erkek memur
için 25 fiilî hizmet yılı ve 55 yaş ve 1 Ocak 1990 ta
rihinden itibaren yeni işe girecek bir kadın memur
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İçin 20 fiilî hizmet yılı ve 55 yaş, erkek memur için
ise 25 fiilî hizmet yılı ve 60 yaşını doldurmadan emek
li olamayacakları esası getirilmiş bulunmaktadır. Kı
saca, bugünden sonra işe girecek olan kadın memur
50, erkek memur 55, 1990' yılından sonra işe girecek
olan kadın memur 55, erkek memur ise 60 yaşında
emekli olacaktır.
Bu halde, üzerinde münakaşa edilecek olan, akla
gelen ve bugüne kadar münakaşa edilen konular şun
lardır :
Ortalama yaş. «Türkiye'de ortalama yaş haddi
azdır, Avrupa'da ise ortalama yaş haddi uzundur.
Türkiye'de emeklilik yaşını uzatınca -Avrupa standart
larını ölçü alamayız- emekli olan, emekli aylığını al
madan, sefasını sürmeden ölecektir. Türk insanının
çalışma şartları, hayat standartı Avrupa standartla
rından düşüktür, zordur, daha önce yıpranmaktadır,
bir an önce emekli olarak rahat etmek düşünceslindedir. işsizlik vardır. Erken emeklilik ile istihdam im
kânı yaratılacaktır, geriden gelen işsizlere iş temin
edilecektir. Halbuki bu tasarı ile istihdam imkânı or
tadan kaldırılmaktadır» denilmektedir. «İBugünkü ik
tidar, kendisimden çok zaman sonraki dönemlerde ik
tidarların iradesine ipotek koymaktadır, halen tatbik
edilmeyecek, çok uzun yıllar sonra tatbik edilecek hü
kümler getlirmek suretiyle, altıncı, yedinci ve hatta da
ha sonraki plan dönemlerine ait hükümler getirmekle
o dönem iktidarlarının iradesine müdahale etmekte
dir» denmektedir.
IBaşka bir husus, «Emekli Sandığının malı durumu
itibariyle böyle bir kanuna ihtiyaç yoktur» denmek
tedir.
Muhterem milletvekillerli, evvela bu kanun tasa
rısının getirdiği hükümler ilk defa ne zaman tatbik
edilecek, şunu bir tespit etmeye çalışalım.
1986 yılında işe giren kadın, bugünkü hükümlere
göre, 45 yaşında emekli olacağına göre ve 20 yaşında
işe girdi ise, 2011 yılına kadar çalışacaktır. Eğer 25
yaşında işe girdiyse, 2006 yılına kadar çalışacaktır. Er
kek ise, bundan 5 yıl sonra emekBi olacaktır, iBu ta
sarı ile 2011 yılı 2016 yılına, 2006 yılı 2011 yılına
uzatılmaktadır. Erkek için 2011 yılı 2016'ya, 2016 yılı
da 2021 yılına uzatılmış bulunmaktadır. 1990 yılında
İşe girecek bir kadın, 20 yaşında ise ve 35 sene son
ra emekli olacaksa, 2025 ve erkek 40 sene sonra
emekli olacağına göre 2030 yılında emekli olacaktır.
Bugünkü mevzuata göre ise kadın 2015, erkek 2020
yılında emekli olacaktır. Bunlar 20 yaş baz alınarak
yapılan hesaplardır.
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Demek ki, bu tasarının getirdiği en erken tatbikat
-bilhassa buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum2006 yılındadır ve 1986 yılında 25 yaşında işe giren
kadın işçi içindir.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — İşçi mi, memur
mu?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Pardon, memur içindir.
Muhterem milletvekilleri, meşhur atasözüdür, «O
zamana kadar kim öle, kim kala» O gün iktidarda
kim ola... Şu Meclisten kaç kişinin o tarihte hayatta
olacağı söz konusudur. Bu itibarla, getirilen hüküm
lerin, bugün için değil, çok ileriki tarihlere matuf ol
duğu açıktır.
Daha önce Türkiye'de, listihdam sorununun halli
için, erken emekliliği teşvik eden hükümler getirilmiş
tir, böyle kanunlar çıkarılmıştır. Bu bir tercih mese
lesidir; bu bir politik tercihtir, düşüncedir ve tatbikat
tır. Doğrudur veya yanlıştır. Ancak, Anavatan Par
tisi, gerek iktidara gelmeden önce, gerek iktidara
geldikten sonra, politik tercihinin bu yolda olmadığını
ifade etrruîştir. Türkiye'nin 2010 yılında, 2020 yılında,
2030 yılında halen bu işsizlik şartları içerisinde bulu
nacağını kabul etmek zorunda değiliz. O tarihlerde
Türkiye'nin işsizlik problemini hallettiğini, en azın
dan, düşünmek ve bunu kabul etmek durumundayız.
Kötü şartlan, kötü durumları peşinen değerlendiirmek
ve ona göre tedbir almamak söz konusu değildir. Kaldıki, bu, işsizliği ortadan kaldıran bir yol da değil
dir muhterem milletvekilleri. Şimdi erken emekli olan,
eğer çalışmıyorsa, işsizdir. Çünkü, Üşsiz, çalışmayan
insandır; eğer çalışıyorsa, bir başka iş arayanın ye
rini doldurdu demektir. Bu sebeple, erken emeklilik
suretiyle istihdam sorununa çare bulunduğunu, çare
bulunmasının mümkün olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Diğer yandan, bu suretle de lokma bölüşülmekte ve küçülmekte, iki çalışan bir çalışmaya
nı, bir emekliyi finanse etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, insanlarda çalışmak esas
tır; insanlar çalışmak için yaratılmışlardır, insanın sağ
lıklısı çalışanıdır, insan çalışıyor ise sağlıklıdır. Biz in
sanımızı 38, 43 veya -bugünkü kanuna göre zaten,
baz, kadınlarda 45, erkeklerde 50'dir- 50 yaşında
emekli maaşını alıp, hazır para yiyip oturan tembel
insan olarak kabul edemeyiz. Bunu ine bizim 'insanı
mız, ne başka toplumların insanları için kabul ede
biliriz; insan için kabul edilecek bir husus değildir.
Benim şahsı görüşüm, emeklilik bir hak da değil
dir. Emeklilik, bir sosyal teminattır; çalışamayan, ça64 —
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lışma gücünü kaybetmiş, çalışma gücünü kaybetmesi
muhtemel bir insan için toplumun bir teminatıdır.
Biz çok arzu ederiz, memleketimizde genel işsizlik si
gortası söz konusu olsun; çalışamayan, iş bulamayan
oütün insanlarımıza bu sosyal teminat getirilmiş ol
sun. İnşallah yakın bir tarihte onu da görmek, onu
da birlikte yaşamak şansına sahip oluruz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
grup görüşü mü Sayın Sungurlu?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Hayır, şahsî görüşüm olduğunu belirttim efendim.
Partimizin görüşü de o istikamettedir.
Evvela, insanımız, neden, erken emeklilik ister,
ona bakalım. Erken emeklilik isteyen insanımız, önce
emekliliği bir sosyal teminat olarak düşünür. «Emek
li olayım, emeklilik hakkımı bir kazanayım» der; bir
/istikbal endişesi vardır. Bir de, asıl mesele, çalıştığı
işyerinden memnun değildir, işinden memnun değil
dir, ücreti azdır, tatminkâr değildir; «Emekli olup
ikinci bir iş bulayım ve o işte çalışayım» düşüncesin
dedir. «Daha iyi gelir temin edeyim» düşüncesinde
dir. Konuyu bugünkü iktidarın veya dünkü iktidarla
rın günahı ve vebali olarak almıyorum; bir vakıa
olarak alıyorum, vakıa budur. Bizim, bizden önceki
lerin ve bizden sonrakilerin mutlak hedefleri, insanla
rına daha iyi hayat şartları temin etmek üçin çalış
maktır; bugünkü iktidarımız da bunun peşindedir.
Emekli olan bu insanlar ikinci bir iş bulabiliyor
lar mı? Buluyorlar veya bulamıyorlar; ama bulmak
peşinde koşuyorlar, birçokları bulamıyor. İş bulama
yan insanlarımıza, «Buyurun eski işlinize dönün; fa
kat size hiçbir ücret farkı ödemeyeceğiz, hatta tierk et
tiğiniz makamı, mevkii dahi vermeyeceğiz» deseniz,
birçoğu koşarak görevine döner; eski ücretiyle hatta
daha az bir ücretle çalışmaya razı olur. Bunun sebe
bi de şudur : Malesef biz toplum olarak, insanımıza
boş zamanlarını değerlendirme mevzuunda gerekli
eğitimi verememiş durumdayız. Şehirlerimizde emekli
olan insanların boş vakitlerini geçirecek ne kendi
alışkanlıkları vardır, ne de toplum olarak verebilece
ğimiz bazı imkânlar vardır. Bu nakise sebebiyle de,
emekli olan insanların böyle sıkıntıları vardır; bunu
da belirtmek istedim.
Elbetteki, çalışan insanımıza daha iyi şartlar ha
zırlamak zorundayız; yalnız çalışan insanımıza değil,
bütün insanlarımıza daha iyi şartlar hazırlamak zorun
dayız; dün de hedef bu idi, bugün de budur, yarın da
bu olmalıdır. Lokmayı bölüşmek, hedef değil, bir za
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rurettir; devamlı olarak lokmayı büyütmenin çareleri
peşinde olmalıyız.
«Türkiye Avrupa standartlarında değildir; kıyas
yaparken neden Avrupa'yı örnek alıyorsunuz?» den
mektedir; doğrudur. Bugün Avrupa standardında de
ğiliz, çok daha yoksuluz; ancak emeklimize Avrupa'
dan çok daha uzun müddet emekli maaşı ödeyecek ka
dar lüks içerisindeyiz. Bu, istatistiklerle belli olan, bi
raz evvel huzurunuzda sayın balkanımızın da izah et
tiği gibi, 19,4 sene ödenen bir maaştır; Sosyal Şigor*
talar Kurumunda da, Emekli Sandığında da durum
aynıdır. Şu anda standartlarımız düşüktür; ancak bu
demek değildir ki, Türkiye 2020 yılında, 2030 yılında
da aynı şartlarda kalacaktır. En azından, hedefimiz
bu değildir. Kendimizi, insanımızı istikbalden ümit
kesecek şekilde düşünemeyiz, düşündürenleyiz. Aksi
ne, (istikbal için iyi düşünmek, büyük düşünmek zo
rundayız; 2020, 2030 yıllarında Türkiye bugün bulun
duğu yerde olmayacaktır, kalmayacaktır.
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, 5 dakikanız var.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem milletvekilleri, işin en can alıcı nokta
sındayız. «)Bu hükümet, istikbaldeki hükümetlerin, ik
tidarların iradesine ipotek koymaktadır» deniyor. Bu
kanun hükümleri yıllarca sonra tatbik edilecektir. O
günkü hükümetler o tarihte emeklilik yaşını uzatmak
için bir durum ile karşı karşıya kalırlarsa, o zaman
karşılarına fiilî imkânsızlıklar çıkacaktır.
Muhterem milletvekilleri, burada şu hakkı mük
tesep meselesini dile getireceğim.
Şimdi, bugünden bu iktidar çok sonraki yıllara
ait -biraz evvel söyledim, en erken tatbikat 2006 yılı
na ait hükümleri tanzim etmektedir ve böylesine bir
riske girmektedir. Aynı tanzimi 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda da yapmaktadır.
Şimdi, deniyor ki, «Daha sonraki iktidarların ira
desine ipotek koyuyorsunuz. «Şöyle ifade edeyim :
Türkiye'de o tarihte buna lüzum olmadı, yani emek
liliği gelen memurların fazla çalışmasına lüzum yok;
Emekli Sandığının imkânları geniş, memurlara maaş
ödeyebilecek durumda ve uzun çalışma ihtiyacı orta
dan kalkmış. O günkü iktidarlar erken emekliliği ön
gören bir tasarı getirirse, elini tutan mı olacak? Hiç
bir mani hal yok, getirsin. ıBelki de seçim yatırımı
yapar; ama aksine, eğer o gün, bugünkü gibi böyle
bir sıkışık durumda kalırsa ne yapar? Daha sonraki
tarihleri kapsayacak kanun çıkarmak durumundadır.
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Ancak burada, Anavatan İktidarı çok hassas davran
mıştır. Bu kanunda, kazanılmış hakları değil, muntazar hakları, beklenilen haklan da korumuştur. Hal
buki, sayın muhalefet milletvekillerinin ifade ettikleri
gibi, kazanılmış hak söz konusu değildir. Bu haklar
kazanılmış hak değildir. Kazanılmış olan hak memu
riyettir. Emeklilik, kazanılmış bir hak değildir. Kıimin
için kazanılmış bir haktır? Şu anda emeklilik hakkını
bizzat kazanmış olan içindir.
Muhterem milletvekilleri, şimdi bunu başka mi
sallerle izah edeceğim; zannediyorum ki o zaman tat
min olacaksınız.
Biraz evvel bir başka arkadaşım hukuk ilmi ba
kımından kazanılmış haklar ile beklenilmiş hakları
izah etti; fakat diyelim ki, biz doğduğumuz tarihte
Pasaport Kanunu şu idi, o halde ben Türk vatandaşı
oldum, ben ölünceye kadar bu kanunun her hükmün
den, değiştirilmeden istifade edeceğim diyebilir mi
yiz?
Şimdi bakın efendim, başka misaller de vereyim :
Ben tüccar oldum, Ticaret Kanunu o tarihte bu idi,
ben ölünceye kadar aleyhimle hüküm getiremezsiniz
diyebilir miyim efendim?
RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — ölünceye
kadar milletvekilliğini garantilediniz mi?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Müsaade buyurun efendim.
Şimdi ben ihracatçı oldum, ben ihracatçılık yaptı
ğım müddetçe dış ticaret rejiminde hiçbir değişiklik
yapamazsınız diyebilir miyim efendim?
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) —
Aleyhinize hiçbir şey yapmazlar; değişiklikleri hep le
hinize yaparlar.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Efendim, ben misal olarak söylüyorum; kendimden
bahsederken sizi kastediyorum. Demek ki emekli ol
mak kazanılmış hak değildir; beklenilen, muhtemel
bir haktır. Bu itibarla, bu kanunda da beklenilen hak
lar bile korunmuştur. Müktesep hak, kazanılmış hak
meselesinin -görüldüğü gibi- yanlış tefsiri söz konu
sudur. Emeklilik hakkını kazanmış bir kimsenin ge
rek o tasarıda, gerek bu tasarıda hakları korunmak
tadır. Söz konusu olan, emeklilik hakkını kazanma
mış olanların, beklemekte olanların, «Şu tarihte emek
li olabilirim» diye düşünmekte olanların, bekleyenle
rin hakkı meselesidir ki, bunu bir hak olarak da dü
şünmemek lazımdır.
Şimdi, bugünkü iktidar böylesine ileri bir tarih
için, böylesine uzun bir zaman için hükümler getir
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mektedir. Şimdi düşününüz, önümüzde 1988 seçimleri
var; çıkıp muhalefet diyecek ki, «Efendim, işçinin
hakkı gitti?... Biraz evvel vitrinlere söylendiği gibi...
1993 seçimleri var; halen bu kanun tatbik edilmiyor;
1998 seçimleri var; halen bu kanun tatbik edilmiyor;
2003 seçimleri var; halen bu kanun tatbik edilmiyor...
Şimdi neden Anavatan iktidarı kendini rizikoya
sokuyor?
Bu tasanda sokuyor kendi iktidarı zamanında ol
ması söz konusu olmayan öteki tasarıda sokuyor. Biz
kalkıp da, Sayın Turgut özal, 2020 yılında, 2030
yılında Başbakandır diyebilir miyiz?
Şimdi efendim, bu eşyanın tabiatına aykırı bir
olay. İnşallah, Allah uzun ömürler versin, o günleri
o da, içimizden birçok arkadaşlar da görürüz; ama
2020 yılında, 2030 yılında Sayın Turgut Özal Baş
bakandır dersek, yanlıştır; o tarihte bizler politikada
oluruz dersek, yanlıştır; çünkü, birçoğumuzun hayat
ta olması çok uzak bir (ihtimaldir.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ta
biî ömür mü, siyasî ömür mü?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Efendim, tabiî ömür olarak söyledim.
M. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — Si
yasî Ömür kaç sene?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Siyasî ömür, Anavatan Partisi için ikİnihaye.
'BAŞKAN — Sayın Sungurlu, süreniz tamamlan
mıştır, toparlayınız.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Muhterem milletvekilleri, o halde son derece tak
dire şayan bir durum ile karşı karşıyayız. Her ııki ta
sarıda da, «Patronlara imkân tanımak için kendi ik
tidarları döneminde tatbik edilmesi söz konusu olma
yan hükümler getiriliyor» dendi. Rica ederim, 2016
yılında kim patron?.. O tarihte kimler patron olacak
tır ki, bu hak geciktirilecek de, ikramiye o günkü pat
ronlara peşkeş çekilecek?
Bu kanun tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonundan
geçtikten sonra, bütün politika hayatım boyunca kar
şı karşıya olduğumuz eski bir ağabeyimiz -eski bir be
lediye başkanı, 1960'dan önce ve sonra benim se
çim bölgemden parlamenter- beni telefonla Mecliste
buldu, «Sizi ve Genel Başkanınızı tebrik ederim; dev
let cddiyeti budur» dedi; daha başka şeyler de söy
ledi; ama eskilerden rencide olanlar olur, bu nedenle
söyleyemeyeceğim. Ancak, bunu söyledi. Hiç alakası
yok bu arkadaşın, 70'in üzerinde yaşı var; telefon açtı,
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«Tebrik ederim, özal, ciddî devlet adamı örneğidir,
biz bunu görmekten kıvanç duyuyoruz ve ümitlerimiz
artmıştır» dedi; bütün polika hayatımız boyunca kar
şımızda olan bir ağabeyimiz (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, toparlayalım efen
dim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Muhterem milletvekilleri, konuşmamı bitiremedim, yalnız şunu söyleyeceğim : «IBu, lazım mıydı?»
deniyor. Bugün için lazım veya değil; ama istikbalde
lazım. Bugün için de lazım olan hükümleri var; bazı
kesenek artırmaları. Bugün için lazım veya değil;
ama -biraz evvel söylediğim gibi- yirmi - otuz sene
sonraki iktidarların elinden tutan yok; ihtiyaçları yok
sa, bu kanunu değiştirirler; hak tanırlar, seçim kaza
nırlar; ama Anavatan Partisi iktidarı, seçim kaybet
me, oy kaybetme pahasına, bu kanunu çıkarıyor. Ki
me güveniyor? Millete güveniyor. Çünkü, bu cesare
ti, bu hakkı millet takdir edecektir, Türk işçisi takdir
edecektir.
M. VEHBİ DtNÇERLBR (İstanbul) — Millet ce
surları seçer.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Elbette efendim.
Muhterem milletvekilleri, bu kanun tasarısının bu
gün için de hükümleri var. Emeklimize daha iyi şart
lar diyoruz; neyle diyoruz? Daha iyi bir kurumla di
yoruz. Emeklimize şunlar verilsin diyoruz; neyle ola
caktır? Daha iyi şartlarla olacaktır.
'Bakın şimdi; dün bütçe kabul edildi, bugün Tür
kiye çapındaki bütün emekli çekleri -650 bin emekli
nin çeki- 56 katsayıya göre, bankalara postalanmış
veya postalanmaktadır; hepsi hazırdır. Bu Türkiye'
de büyük bir aşamadır. Bu kanunda elbette değişik
likler yapacağız, elbette yeni imkânlar getireceğiz.
Emekli Sandığı, yılbaşında emeklileri güldürüyorsa,
Emekli Sandığı, istikbalde, bizleri, bizim emeklileri
mizi, bizim insanlarımızı daha iyi güldürecektir.
Hepinizi saygıyla selamlarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın
Erol Ağagil; buyurun.
Sayın Ağagil, süreniz 20 dakikadır.
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanunu ve buna getirilen yeni hü
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kümler hakkındaki görüşlerimi açıklarken, önce mo
nolog şeklinde başlayıp, bilahara da -Sayın Sungur
lu'ya biraz cevap olmak kaydıyla- konuşmamı diya
loga çevireceğim efendim.
Sayın' Başkan, 'bugün bu tasarının görüşülmesin
den evvel, Anavatan Partisi milletvekillerinin oylarıy
la kabul edilen tasarının ve şimdi görüşeceğimiz ta
sarının, Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi ge
rektiği konusuna ben de değinmek istiyorum.
Her iki tasarı da Türkiye'de mevcut »iki tane sos
yal güvenlik kurumun, bizatihi kendisini ve aynı za
manda o kuruma bağlı insanları ilgilendirmektedir.
Biraz evvel, Sayın Sungurlu arkadaşımız da konuşma
larında bu hususları beyan ettiler.
Dikkatinizi çekerim arkadaşlar, bu komisyonun
adı «sosyal komisyon» değildir, «Sosyal İşler Komisyonu»dur. Yani, «Türkiye 'Büyük Millet Meclisi tö
ren salonu bir derneğe tahsis edilsin mi?» gibi bıir hu
susu görüşmez; çünkü o da bir sosyal olaydır. Sos
yal İşler Komisyonu, Türk Milletinin sosyal işlerini
görüşür. Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Emek
li Sandığının kendisine bağlı personelin sosyal hak
ları -bugünkü çalışanları da kapsar şeklinde- bir Sos
yal tşlıer Komisyonu konusu değil ise, bunların konu
su, Cumhurbaşkanı davetlerinde papyon mu takılsın,
kıravat mı takılsın mı olacak? Sosyal İşler Komis
yonuna bunlar gitmeyecek de hangisi gidecek?
Biz, İçtüzüğün 70 inci maddesi gereğince Başkan
lığa ve bilahara da 35 inci madde gereğince komis
yon başkanlığına başvurduk. Komisyon başkanı, sa
bahleyin «Bizim yaptığımız işte usulsüzlük yoktur. İş
te tüzüğün bu maddesi, Bakanlıktan gelen cevap; iş
te tüzüğün şu maddesi, bizim, komisyon başkanlık di
vanı olarak aldığımız karar» dediler.
Arkadaşlarım, Meclis Başkanlık Divanında ikti
dar partisi çoğunlukta; komisyonlarda da aynı şekilde;
bundan normal bir şey yok. Bu varsayımla yaklaşa
lım ve diyelim ki, kendi iddialarına göre usulsüzlük
yok; peki, isabetsizlikte mi yok? Neden o komisyona
gitmiyor? İsabetli mi oldu? Böyle acele apar topar;
kimin malını kimden kaçırıyoruz? Neden paldır kül
dür getiriliyor? Burada bütçenin tümü müzakere edi
lirken, yukarıda Plan ve Bütçe Komisyonu 15 saat
bu tasarıyı konuşuyor. Bizi yukarıya 25 gün hapset
tiniz, gece gündüz çalıştırdınız; konu aşağıya indi, bizi
yine şimdi yukarıya götürüyorsunuz; asansöre dön
dük; bir yukarı, bir aşağı; bir yukarı, bir aşağı ve
pingpong topu gibi... Arada bir, bir de rüzgâr vun>
yor, gelip giderken şaşırıyoruz, mutfağa dalıyoruz.
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Yani, bundan maksat ne? Bu mudur Türkiye Büyük
Millet Meclisinin çalışma şekli, düzeni? Gayemiz üzüm
mü yemek, bağcıyı mı dövmek?
Tabiî, bu iş iktidar partisi milletvekilleri için biraz
daha kolay; çünkü burada komisyon bir sözcü ayı
rıyor, komisyonun yarısı orada, yarısı burada. Bir
önerge okunduktan sonra, bazen buradaki komisyon
«Efendim, önerge iktidardan mı geldi, muhalefetten
mi?» diye soruyor; kaldır elini, indir elini... Ama,
biz size samimî olarak yardım etmeye çalıştığımız
için, bizatihi çalışmak durumundayız, çalışamıyoruz;
bir oraya, bir buraya koşuyoruz.
Biz, evvelki gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda,
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgili tasarı gö
rüşülürken, «Hiç olmazsa Emekli Sandığı ile ilgili ta
sarı Sosyal îşler Komisyonunda görüşülsün. Aynı an
da onlar da orada toplanırlar ve bize bir görüş ve
rirler» dedik. Bu kadar mı zor bir işti bu? Hayır; ille
benim dediğim olacak zihniyetini görüyorum; bunun
ötesinde, ben buna bir anlam veremiyorum; çünkü
bu, tasarıyı da geciktirmezdi, geciktirecek bir olay
da yoktu.
Neden, böyle illa ki, 2 kere 2'nin 4 ettiği matema
tiksel bir şey olmayan usulle hareket edip, meseleyi
ben dedim, oldu veya oylarımız daha çok, kabul ettik
şeklinde getiriyoruz? Bunun burada çok örneklerini
gördük. Bizim gayemiz, müspet olarak, bu işin daha
doğru olmasına çalışmaktı. Siz, Plan ve Bütçe Ko
misyonunu, bütün komisyonların yerine çalıştırıyorsanız, o zaman öbür komisyonları lağvedin gitsin.
Anayasa gereği iktidar ile muhalefet partileri arasın
da en fazla oran farkı Plan ve Bütçe Komisyonunda
dır. öbür komisyonlarda bunun görüşülmesi halin
de, ola ki, bu tasarıların kabul edilmeme tehlikesi
olabilir, şeklinde düşünülüyor belki; bunlar ince he
saplar.
Geliyorum tasarı hakkındaki görüşlerimizi açık
lamaya : Tasarı ile yapılması istenilen bazı teknik de
ğişikliklerim, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bü teknik dü
zeydeki maddeler içerisinde, sandıkça, 5 yıllık sü
reyi doldurmayan, sandık mensuplarına da borç pa
ra verilmesi, emekli memurlara da borç para veril
mesi gibi bazı önerilerimiz var; önergeler üzerinde
sırası geldikçe daha teferruatlı bilgi arz edeceğiz ve
bu husustaki grup görüşlerimizi açıklayacağız.
Bununla beraber -dediğim gibi- teknik düzeydeki
bu maddelere, kurumun daha iyi çalışmasını temin
edeceği için katılıyoruz. Buradan 18 inci maddeye, o
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paraşütle, asansörle tepeden indirilen maddeye geli
yoruz.
Malumunuz, milletvekillerini ilgilendiren bu mad
de, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisine ayrı
olarak ve mayıs ayında sevk edilmişti. Tasarının ge
rekçesine bakarsanız; o zaman hazırlanan tasarıda 18
inci madde ayrı olarak getirildikten sonra geri çekil
di ve eski tasarı olarak bize getirildi; çünkü, gerek
çesinde 1985 yılında yapılamayan işierden bahsedil
mektedir. Dolayısıyla bu tasarının yeni hazırlanmadı
ğı, 1985 yılı ortalarına da atıf yaptığı için bellidir;
çünkü, tetkik ettik, daha evvel mayıs ayında getirilen
tasarıdır, öyle ise ne oldu, neden böyle oldu?
Bu hususta dikkatlerinizi çekmek isterim, Plan ve
Bütçe Komisyonunda önce bu tasarıyı görüştük, ar
kasından Sosyal Sigortalar Tasarısını görüştük, Ge
nel Kurula geldi, sabahleyin eller kalktı, indi, kabul
edildi, şimdi demokrasinin gereği sıra değişti, neden?
M. VEHBİ DÜNÇERLER (İstanbul) — Meclis
gündemine hâkimdir.
EROL AĞAGİL (Devamla) — Sayın Balkanım,
nedeni şudur: Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısını
kabul ederseniz 'ben de size elma şekeri veririm sa
yın milletvekilleri demek oluyor. (SHP sıralarından
alkışlar) Yoksa, bunu, 3*1 Aralık 1985 tarihinden son
ra da çıkarabilirdik, çoğunuz biletlerinizi almıştınız,
muhtelif yerlerde yer ayırtmıştınız, fazla çalışmanın
gereği olarak, «Efendim, acelemiz var, gideceğiz»
deyip, bundan evvelki dönemlerde olduğu gibi, bu
nu da parlamentodan apar topar geçirtiriz düşünce
si; maksat budur. Eğer, ıböyle değilse, bu Meclisin
daha çok çalışması söz konusu ise, bu Meclisin da
ha 'evvel tatile girme kararını Başkanlık Divan ne
den aldı? Kimden •haber geldi, hangi kuşlardan ha
ber ulaştı da 'bu karar son anda değiştirildi?
Arkadaşlarım, kimsenin kimseden herhalde giz
lemesi mümkün değil, kimse de bunu anlayamayacak
kadar bazı 'şeylerden habersiz değil; özellikle, haf
tanın altı gününü burada geçiriyorsanız.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Saptırıyorsunuz.
EROL AGAGİL (Devamla) — Biz buradayız
efendim.
Dolayısıyla, emeklilerle ilgili madde gerçekten
doğrudur. Eskiden görev yapmış, halen görev yap
makta olan ve gelecekte de görev yapacak olan par
lamenterler arasında emeklilik açısından farklılıklar
vardır; bunlar da düzeltilmelidir. Halen mevcut mil
letvekilleri arasında da, emeklilik açısından eşitsiz68 —
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İlkler vardır, bunlar da düzeltilmelidir; bunlara ka
tılıyoruz*
Tasarının (bu maddesindeki diğer hususlara gel
diğimiz zaman yasama organı üyeleri hakkındaki bu
düzenlemeye Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak, rapora yaz
dığımız gerekçelerle; yani emekliliği beli süre bo
yunca ve belli koşullarla, devlete hizmet etmenin
karşılığında alınan bir halk olduğu, bu temel ilkeden
hareket ettiğimiz takdirde çerçeve 18 inci maddenin
eık 3 üncü maddesinde, çeşitli sosyal güvenlik ku
rumlarından emekli olduktan sonra yasama organı
üyesi olanlara eşit foir emeklilik hakkı tanınmasının
uygun olacağını düşünmekteyiz.
18 inci maddenin diğer ek maddeleriyle getirilen
düzenlemeler, yukarıdan beri izah ettiğim sebepler
le belli sürede Ihizmet koşullarını aramaksızın borç
lanmak suretiyle en yüksek düzeyde emeklilik hak
kı tanınmasını öngördüğünden, temel ilkelere uygun
düşmemektedir ve ka'bul edilmez olarak değerlen
dirilmektedir.
Ayrıca, tabiî, bundan da önemli olarak, toplu
mun 'büyük bir kesimine biraz evvel kabul ettiğiniz
tasarı ile getirdiğimiz birtakım büyük yükümlülük
lere karşın, çok küçük ıbir azınlığa büyük imkânlar
tanıyan bir kanun tasarısının aynı anda getirilmesi
ni, aynı anda kalbuıl edilmesini, vicdan ve toplum
ahlakı açısından doğru bulmamaktayız.
Biraz da Sayın Sungurlu'nun söylediklerine karşı
şahsî görüşlerimi açıklamak istiyorum. Sayın Sungur
lu sözlerine başladı; 10 - 15 dakika konuştu, hatta
ben yerimden - bellki de ayıp ettim , müdahale et
tim, kendileri düzelttiler; konuşmalarında hep işçiler
den 'bahsettiler. Demek ki, içlerinde kalmış bir üzün
tü var, bir kırgınlık var. Üzülmeyin Sayın Sungur
lu; biz iktidara geldiğimizde bunu düzelteceğiz ve
sizi bu vicdanî İstıraptan kurtaracağız,
MEHMET OLTAN SUNGURDU (Gümüşhane)
— İktidara gelmeye ümidiniz olsa böyle üzülmez
diniz.
EROL AĞAGİL .(Devamla) — Sayın Sungur
lu, «İnsan çalışmak için yaratılmıştır, emekli olmak
için değil» diyor. Çok güzel, arkadaşlarım... Millet
vekili insan değil mi; 3i8 yaşında emekli ediyorsu
nuz. 41 yaşında emekli ediyorsunuz. Aydan mı gel
di? Nüfus kâğıdında «llnsan, erkek, kadın» yazmı
yor mu?
,

-

24

12 . 1985

0: 2

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Milletvekilinin, diğer memurlardan farkı yok,
kanunu iyi tetkik etmemişsiniz.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — öyle bir şey yok.
EROL AĞAGİL (Devamla) — Toplumda, ça
lışamayacak insan için garanti demek olan emekli
lik, milletvekiline gelince geçerli değil mi? Ayrı bir
kanun, ayrı bir mantık, ayrı bir hukuk mu var mil
letvekili için?
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip konuşsun,
(karşılıklı konuşmayalım.
EROL AĞAGİL .(Devamla) — «Lokmayı bölüş
mek esastır» diyorsunuz, «Lokmayı bölüşelim» di
yorsunuz; anladığım kadarıyla, siz halka, vatandaşa
serçe payı, kendinize aslan payı istiyorsunuz.
DEVLET BAKANI Mt VEHBİ DİNÇERLER
(İstanbul) — Sen yeme Sayın Ağagil, sen yeme.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bu kanundan en
çok da kendi arkadaşlarınız faylanacak. Bende ar
kadaşların telgrafları var.
EROL AĞAOtL (Devamla) — Diyorsunuz ki,
«Hakkı müktesep şöyle anlaşılmalıdır.»
Eğer, ıbu şekiller olmazsa, siz hakkı müktesebi,
Sayın Vural Arıkan'ın anladığı gibi anlamazsanız,
nasıl anlayacaksınız? Ben size - hukukçu değilim
•ama.,- şöyle bir örnek vereyim; ola ki, bir Türk va
tandaşı, işlediği bir suçtan 20 sene hüküm giymiş...
Arkasından bir kanun tasarısı gelmiş; bu, idamlık
suç olmuş. Adamı hapisten çıkarıp, idam mı ede
ceksiniz, hakkı müktesep vardır diye?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Hukukçu olmadığın belli.
EROL AĞAGİL (Devamla) — Sizin verdiğiniz
örneklerin de birçoğu hukukî değildi. Gerçi siz hu
kukçusunuz; ama mesleğiniz icabı polemiği de çok
iyi biliyorsunuz.
«19931© iktidara ipotek koyuyorsunuz, 1993 t e
iktidar olacakların tasarruflarına ipotek koyuyorsu
nuz dediniz» diyorsunuz. Biz öyle demiyoruz. Biz
diyoruz ki, Altıncı Beş Yıllık Plan ortada yokken
ye o zamanki doneler ortada yokken, siz neye göre
'bu yaş kriterlerimi getiriyorsunuz; hangi hesaba da
yandınız, diyoruz. Dolayısıyla, daha evvel belki an
latmakta güçlük çekilmiştir; bir kere de ben bunu
hatırlatmak istedim.
«Patronun İstifadesine sunulacağını söylüyorsu
nuz. 20T6 yılında kimin patron olacağı, kimin işçi
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olacağı, kimin hayatta olacağı, kimin olmayacağı
belli değil» diyorsunuz.
Arkadaşlar, bundan evvel kabul ettiğimiz kanun
yürürlüğe girdikten sonra, ertesi' gün patron lehine
çalışmaya başlayacaktır, 201*6 yılında değil,
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu)
— Bu nereden çıktı?
EROL AĞAGİL (Devamla) — Bu duygu ve dü
şünceler içerisinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grubu" adına yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.
(SHP 'sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ağagil bi istirhamım olacak.
Yanlış anlamadımsa «Bu kararlan, hu kanun tek
liflerini, tasarılarını Başkanlık Divanı getirdi» diye
ifade buyurdunuz, öyle miydi?
EROL AöAG'ÎL {Devamla) — Hayır efendim.
Bizim yaptığımız itiraza, Başkanlık Divanının Plan
ve Bütçe Komisyonuna verdiği cevap olarak arz et
tim.
BAŞKAN — Yani «IBaşkanlık Divanı bu tasarı
ları Meclise getirdi» şeklinde ifade etmediniz?
EROL AĞAGİL (Devamla) — Hayır.
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim.
Sayın İhsan Tombuş, buyurunuz.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (ÎBolu) —
Sayın Başkan, söz istiyorum.
IBAŞKAN — Sayın Bakan, ben arkadaşımı kür
süye davet ettim, müsaade ederseniz, Sayın Tom
buş konuşsun, sonra size söz vereyim.
Buyurun Sayın Tombuş; süreniz 10 dakika efen
dim.
İHSAN TOMIBUŞ (Çorum) — Muhterem Başkan,
değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz evvel görüş
tüğümüz işçilere hitap eden Sosyal Sigortalar Ka
nunuyla ilgili tasarıda ve şimdi görüşmekte olduğu
muz, memurlara hitap eden Emekli Sandığı Kanu
nunda yapılan değişikliklere ait tasarıda aşağı yuka
rı bazı müşterek hükümler, bazı müşterek prensip
ler var; bunlardan biri, emeklilik süresi meselesidir.
Bu emeklilik süresi meselesinde, az mı olmalı, çok
mu olmalı münakaşası sürüp gidiyor.
Ben bir müşahedemi size arz etmek istiyorum.
1976 senesinde Avrupa Konseyinin, biri de Sosyal
ve Sağlık Komisyonu olmak üzere 3 komisyonu,
Berlin'de 3 gün süren bir toplantı yaptı; bu 3 gün
süren toplantıda, o zamanki Avrupa Konseyinde
bulunan 18, devletin temsilcileri olan milletvekil
leri ve parlamenterler bulundu; bu toplantıda emek
lilik süresi ve devletin ödediği, devlete yük olan sos-
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yal halkların nasıl bloke edileceği, nasıl stabilize edileceği ve nasıl karşılanabileceği münakaşa edildi.
Aradan 9 se'ne geçtiği için tefarruatiın-ı hatırlayamıyorum; ama orada konuşulanların anahatları şuydu:
«Çalışmayan nüfus, çalışanların üzerinde gittikçe fazla bir yük teşkil ediyor, bunu nasıl azaltabileceğiz?»
deniyordu, bu münakaşa edildi. İkincisi: «Devletin
harcadığı sosyal harcamalar, gittikçe devlete daha
fazla yük teşkil ediyor, gelecekte bunu nasıl karşıiayabileceğiz?» deniyordu, bu münakaşa edildi. Ki, bunun konuşulduğu zaman Avrupa
devletlerindeki
emeklilik yaşı 60'la 65 arasında değişiyordu, o tarihte Türkiye'de de 38'le 43 yaş arasındaydı; yani
arada aşağı yukarı 20 senelik bir fark vardı. 9 sene
evvel Avrupa bunu münakaşa edebiliyordu da, biz
bugünün münakaşasını getirdiğimiz zaman bu niye
yadırganıyor, ben bunu anlayamadım?
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ıBenoe, bu kanun hakikaten çok gecikmiştir Türıkiye'de; şu sebepten, bu sebepten gecikmiştir; ama
daha da geciktirilmesine de imkân göremiyorum;
bunun, bugünün meselesi değil, geleceğin meselesi
olduğuna inanıyorum. Denir ki: Efendim, orada
hayat standartları daha yüksektir, vasati insan ömrü
daha yüksektir. Arkadaşlar, hiçbir zaman arada 20
senelik bir farkı olmamalıdır. Bizim bugün getirdiiğimiz kanun da, Avrupa'nın standartlarına, yaş hadterine tetabuk etmemektedir, yine onların 5, 6, 7,
sene altında kalmaktadır. O halde, bu kanunu getiren hükümetimiz, bugünü düşünmeden, yarını düşünerek getirmiştir; yarın ne olacak, onu düşünerek
getirmiştir.,
IBence, burada muhalefet partilerinin bunu candan desteklemeleri lazımdı, eğer kendilerinin yarın
iktidar olacaklarına inanıyorlarsa.
CAHİT TUTOM (Balıkesir) — Ne alakası var?
I
İHSAN TOMİBU1Ş ıtfDevamla) — Evet, alakasını
I söyleyeyim müsaade ederseniz.
I OK.»
I
Hiçbir parti, iktidar olmayacağını kabul edeI mez; her partinin hedefi, iktidar olmaktır. Bende, buI günkü muhalefet partilerinin de hedefinin iktidar
I olacağı kanaati var ve buna inanıyorum; kendileri
I de böyle düşünürler. O halde, bizim hükümetimizin
I getirdiği hu kanun, kendilerinin, ileride iktidar olj duğu takdirde karşılaşacakları müşkülleri, önlerinI deki dikenleri, taşları temizleyerek, onlara rahat bir
I yol açmaya matuftur. O halde, kendilerinin o zaman
I yapmak mecburiyetinde kalacakları işi biz bugün yaI piyonuz, onlara hazır bir zemin hazırlıyoruz. AkI isi takdirde, sosyal ödemeler, devlete çok büyük ağır7û —
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lııklar, yükler getirecek ve emekliler, çalışan nüfusun
üstüne çıkacak ve belki de bir kişi çalışacak, üç kişi
hazır yiyecek. Bu durumu dünyada hiçbir devlet
karşılama imkânına sahip olamaz.
(Muhterem arkadaşlarım, burada bahsetmek iste
diğim ikinci husus milletvekillerinin emeklilik mese
lesidir. Türkiye'de çok-partili demokratik hayat ku
rulduğu günden beri, milletvekillerine getirilen avan
tajlar, maaşlar ve diğer hususlar devamlı münakaşa
ve.polemik mevzuu yapılmıştın öyle ki, sanki mil
letvekilleri daha az para alırsa veyahut da daha az
para alması teklif edilirse, halik nazarında itibar ka
zanacaklarını zannederler.
Arkadaşlar, realist olalım; durum tamamen ter
sinedir. 1991 yılında ben milletvekiliydim, hatırlıyo
rum, Meclise ekim ayında geldik ve şubat ayına ka
dar maaş alamadık. Çünkü, Anayasa yeni İdi ve 1
saydı Kanun çıkmamıştı. Şubat ayında milletvekille
rinin maaşlarını tespit eden 1 sayılı Kanun çıkarken,
^Milletvekilleri maaşlarını artırıyor» diye kıyamet
koptu. O günkü gazeteler bende var, manşetlerini
:gösiterebilirims Daha henüz milletvekilleri maaşlarını
almıyordu ki, maaşlarını artırsınlar. Bu polemik böy
le başladı ve üniversite talebelerini Meclisin önüne
(getirdiler, mendil açtırdılar ve milletvekillerine iane
toplattılar. MiUetvekillerinin ne zaman maaşlarında
ibir artış olsa, bunun için bir teşebbüste bulunulsa
aynı kıyamet koparıldı. Bugün de aynı şeyleri gö
rüyoruz. MMetvekillerine istisnaî olarak
birtakım
avantajlar tanınıyormuş, memurlardan ayrıcalık ta
nınıyormuş, işçilerden ayrıcalık tanınıyormuş... Ar
kadaşlar, milletvekili ne memurdur, ne işçidir; za
ten ayrıcalığı var, Anayasa bu ayrıcalığı tammış. O
halde, biz, kendimizi, memurlarla ve işçilerle kıyas
etmeyelim; onların bazı teminatları, bazı sigortaları
bizde var mı? Kesinlikle yok. Eğer, bir milletvekili
müzayakaya düşerse, zor duruma düşerse, milletvekilinin itibarı o zaman kaybolur.
MiIetveMleriınin maaşları veya emeklilik mesele
lerinde en çok hassasiyet gösterenlerin birinci grubu
parlamento aleyhtarı olanlar ve parlamentoyu yıpratmat isteyenlerdir. İkinci grup da, parlamenterlerin
bu müzayakasından istifade etmek isteyenlerdir. Bunu
böyle tespit etmemiz lazımdır. Biz, mtfletvekilterine
bazı imtiyazlar tanıyorsak - Anayasa da tanımış
tır - bu hiçbir surette bizim itibarımızı, bizim pres
tijlimizi düşürecek meseleler değildir, aksine yükselte
cek meselelerdir. Bugün burada milletvekilliğini kay
bettikten sonra ne olacağım endişesinde bulunan bir
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milletvekili, vicdan huzuru ile görev yapamaz ve
memlekete de faydalı olamaz. Ö bakımdan, bunları
polemik mevzu yapmamak lazımdır. Bunlar, millet
vekilinin ve parlamentonun İtibarını sağlayacak me
selelerdir.
Ben emekliyim, bu kanundan hiçbir surette is
tifade edecek durumda değilim. O bakımdan...
CAMİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayın Başkanını,
Sayın Bakanı kim meşgul ediyor efendim?...
ENVER ÖZCAİN .(Tokat) — Bakanlar Kuruluna
yeni bir üye atandığını henüz bilmiyoruz; Sayın Baş
kanım açıklansın da bilelim^
ÜHHAN TOMtBUŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
rica ediyorum sözüm kesilmesin.
BAŞKAN.— Hatibe müsaade edin.
İHSAN TOMIBUŞ ı(Devamla) — Müsaade eder
seniz burada bir hatip konuşurken bunun sözünün
kesilmesi talmiyorum parlamento adabına yakışır mı,
yakışmaz mı? Benim sözüm bittikten sonra, bir usul
süzlük varsa, Sayın Başkanın bazı usulsüz tutumu
varsa, kalkarsınız usul hakkında söz alırsınız konu
şursunuz; ama ben burada konuşurken, rica ede
rim, benim sözlerimi hiçbir surette, hiçbir sebeple
kesemezsiniz.,
BAŞKAN — Efendim sizin sözünüzü kesmeye
matuf değildi.
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Evet efendim.
Herhangi bir usulsüzlük varsa, ben sözümü bitirdik
ten sonra da söyleyebilirler.
HÜSEYİN AVNll SAĞESEN (Ordu) — Sayın
Tombuş bu sözünüzü unutmayın.
BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor, lütfen
toparlayın.
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu bakımdan mMe'tvekiHerine ve parlamen
terlere sağlanan bazı hakların bu şekilde değerlendi
rilmesini ve bunu parlamentonun veya demokratik
rejimin itibarının sarsılması değil, bilakis takviyesi
olarak görmenizi bilhassa istirham ediyorum.
Bu suretle 'hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş.
Sayın Bakan buyurun efendim; süreniz 20 daki
kadır.
•
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ile ilgili Kanun Ta-
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sarısı üzerinde gerek grupları adına, gerek şahısları
adına görüşlerini bildiren değerli arkadaşlarımıza te
şekkür «Hanekle söylerime haşlamak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, hu konu, Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülürken, bu tasarının Sosyal iş
ler Komisyonuna neden gönderilmediği hususu söz
konusu edildi. Yapılan konuşmalar sırasında şu hu
sus ortaya çıktı: Bugüne kadar Emekli Sandığı Ka
nununda yapılmış olan çeşitli değişikliklerin tama
mının münhasıran Plan ve Bütçe Komisyonundan
geçerek yüce Meclise geldiği, Ibu bakımdan Sosyal
İşler Komisyonuna ayrıca gitmesine ihtiyaç 'bulun
madığı hususu belirtildi. Ben de bir kere daha bu
hususu sizlere hatırlatmak için dile getiriyorum.
'Bu konuda illa bizim dediğimiz olacak, biz ne
istersek o olacak diye bir görüş içerisinde değiliz. Hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş olan bu tasa
rıda yürürlük tarihi 1.1.1986 olduğundan bu tasarı
nın bu yıl içerisinde yüksek Meclisten geçirilmesinde
fayda umulduğu için huzurlarınıza getirilmiş bulun
maktadır.
Huzurlarınızda bulunan tasarıda Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığının Yönetim Kurulunun teş
kili ve kararlarına ilişkin maddelerde değişiklik yapılmakta olduğundan, Yönetim Kurulunun işlem ve
kararlarının doğrudan doğruya bütçe, bilanço ve he
sap yılı gibi malî yılbaşı İle ilgili hususları teşkil et
mektedir. Yine Kanunun emeklilik kesenek ve ku
rum karşılıklarının artırılması ile ilgili maddelerinde
bu artışın kademeli olarak 1987 ve 1988 yıllarına bı
rakılmış olması da malî yılbaşı ile ilgili bulunmak
tadır.
Ayrıca, sandık iştirakçilerine borç para verilme
sini yeniden düzenleyen 23 üncü maddenin yeni uy
gulamasına 1.1.1986 tarihinden itibaren başlanması
da, uygulama, bütçe ve kaynak açısından zaruri gö
rülmektedir.
Tasarının, emeklilik, malullük, dul ve yetim ay
lığı alanlara 'getirmekte olduğu yeni ve ilave malî
imkânlar, hak düşürücü müracaat sürelerinin kaldı
rılması da 1.1.1986 tarihinden itibaren uygulamaya
konulacağından, sandığın hesap ve bilançosuyla ilgili
bulunmaktadır.
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Ayrıca, harp malullerine yapılan yüzde 35 ila
yüzde 100 arasında uygulanacak zamlar ile harp ma
lûllerinin ve vatanî hizmet tertibinden aylık alacak
ların tedavi giderlerinin sandık tarafından karşılan
masına imkân veren hükümlerin bîr an önce uygulamaya konulması, herhalde bütün arkadaşlarımızın
üzerinde birleşecekleri bir husustur.

Bu saydığım gerekçelerle kanun tasarısı hazırlan
mış, komisyondan sonra yüksek huzurlarınıza geti
rilmiş bulunmaktadır.
Sa'yın Ağagil konuşmaları sırasında 5 yılını dol
durmayanlara da borç para verilmesi konusunda bir
temennide bulundular. Şu anda 5 yılını henüz dol
durmamış sandık iştirakçisi sayısı 406 bin kişidir. Ra
kamı dikkatlerinize arz etmek istiyorum,- 40'6 bin
I
kişi. Böyle bir imkân çıktığı takdirde, bir kısmına
«sen müracaat et» bir kısmına «etme» demek imkânı
olmadığı için, bunların hepsinin müracaat edeceğini
varsayacak olursak; bu konudaki teknik imkânsızlık
lar ve bunun yanı sıra getirdiği malî porte ortada
dır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye, gerçekten 'genç emek
liler ülkesidir. Çeşitli ülkelerdeki çalışma sürelerine
j
şöyle bir göz atacak olursak, bu konuyu daha açık
ı
bir şekilde görmüş oluruz :
Türkiye'de 20 ilâ 25 yıl olan çalışma süresi; Al
manya'da 45-50 yıl (takriben 20 sene fazla), Belçika'
da 50 yıl, Danimarka'da 50 yıl, Fransa'da 45 yıl,
Hollanda'da 50 yıl, İngiltere'de 45-50 yıl, trlanda\İa
50 yıl, İtalya'da ise 40 yıldır. Şüphesiz, o memleket
lerle bizim memleketin çalışma şartlarında birtakım
değişikikler vardır; ama takdir edersiniz ki, o ülke
lerdeki çalışma şartlarının Türkiye'ye nazaran tam
bir misli daha iyi olduğunu ifade etmek, sanırım
gerçeklerle tam olarak bağdaşmaz.
Bizim burada yapmış olduğumuz yaş haddi ile ilgili
düzenleme, sadece bugün için değil, geleceğe yönelik
Ibirtakım tedbirleri de ihtiva etmektedir. Getirilmiş
olan yaş haddi ile ilgili maddeler, bizden sonra iş
başına gelecek olan hükümetlerin işlerini önemli öl
çüde kolaylaştırmış olacaktır.

Ayrıca, tasarı ile getirilmekte olan ve emeklilik
yaşını 1.1.1986, 1.1.1990 tarihlerinden itibaren işe gi
recek olanlar bakımından kadameli olarak yeniden
düzenleyen hükümlerin de yılbaşından önce yürür
lüğe sokulmasında zaruret olduğu düşünülmüş'tür.
J

Biz bu kanun tasarısının hazırlanması sırasında,
mütesep haklara dokunmadan 'bir düzenleme yapmış
bulunuyoruz. Esasen, hepinizin bildiği gibi, Beşinci
Beş Yıllık Kalkınma Planında yaş meselesi ele alınmış
ve 50-55 yaş esası getirilmiştir. Bu tasarıda da böyle
(bir durum söz konusudur; 1986*dan itibaren 50-55
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yaşından sonra emekli olunacaktır. 19901ardaa son
ra göreve 'başlayacak olanlarda 55-60 yaş sınırı ge
tirilmiş 'bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla milletvekilleri
nin emeklilik durumunda da gerçekten temel bazı
düzenlemeler yapılmış ve biraz evvel değerli arka
daşlarımızın ifade ettiği dengesizlikler ve eşitsizlikler
ortadan 'kaldırılmış bulunmaktadır. Getirilen hakla
rın şüphesiz, hizmet süresiyle sınırlı olduğu konusu
izahtan varestedir. 'Bu konuda yapılmış olan düzen
lemeler sırasında milletvekillerinin ve milletvekilliği
müessesesinin bu ülkede, özellikle demokrasinin ge
leceği açısından son derece önemli Ibir yeri olduğu
bilinci içerisinde hareket edilmiştir. Esasen, 'bildiğiniz
gibi, son yıllarda milletvekilılerine getirilmiş olan im
kânlar, -onların daha iyi çalışmasını sağlamaya yöne
lik imkânlardır. Eski yıllarda halkla ilişkiler 'binası
nın 'bulunmaması, milletvekillerinden pek çoğunu,
misafirlerini çok çeşitli yerlerde kabul etmek duru
muyla karşı karşıya getirmiştir. Bu konuda bizden
evvelki hükümetler sırasında alınmış olan bir karar
la, fevkalade yerinde bir tedbirle hakla ilişkiler bi
nası yapılmış ve her arkadaşımız ıbir odaya kavuş
muş 'bulunmaktadır.
©unun yanı sıra, odalarla telefon irtibatı, sekre
ter 'bulundurulması, gelen telefonlara cevap verilmesi,
orada 'bir kafeterya açılmış olması, gelen misafir
lerin ağırlanmasına imkân verilmeside şüphesiz milletvekilerinin işlerin'i kolaylaştırmaya yönelik tedbir
lerdir.
Buna ilaveten, rni'llervekileri için yapılmakta olan
lojmanlar da inşallah 198'6 yılında devreye girecek
ve böylece oradan oraya taşınmak durumunda olan
arkadaşlarımız, bir taraftan kira derdinden kurtul
muş, bir taraftan da huzurlu bir ortama, daha iyi
çalışma şartlarının sağlanması 'bakımından, kavuşmuş
olacaklar.
IBu bakımdan, uzun zamandır gerek şimdiye ka
dar milletvekilliği yapmış olanları, gerek halen ya
panları, gerekse bundan sonra yapacak olanları emek
lilik bakımından da 'belirli 'bir düzeye getirmek ko
nusunda alınmış olan tedbirlerin son derece yerinde
olduğu düşüncesindeyiz. Esasen 20İ2 sayılı Kanun
ile, mile'rvekileri dahil, gerek Sosyal Sigortalarda
çalışanlara, gerek kamu sektöründe çalışanlara 'borç
lanma imkânı getirilmiş bulunmaktadır. Geçmişe ait
hizmetlerin 15 senesinin borçlanılması imkânı esasen
vardır. Dolayısıyla, bu hak, miHetvekillerine hiç yok
tan, yeni baştan getirilen bir hak değildir. Aksine, bu
'borçlanma işinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
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dığı bünyesinde yapılması imkânı sağlandığı için, hem
daha fazla kesenek ödenmesi şartı getirilmiştir...
CAMİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman herke
se verelim 15 seneyi Sayın Bakanım.
DEVLET 'BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla)
— Hangisini?
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Borçlanmayı her
kese tanıyalım.
'BAŞKAM — Sayın Bakan, devam edin efendim.
DEVLET BAKAM KÂZIM OKSAY (Devamla)
— îfade ettim sayın arkadaşlarım; 2012 sayılı Ka
nun yürürlüktedir. Buna göre, 15 yıllık hizmetini
borçlanmak İsteyenler borçlanabilirler.
CABİT TUTUM (Balıkesir) — Yürürlükte ise,
buna ne lüzum var?
DEVLET BAKAM KÂZIM OKŞAY (Devamla)
— 'Milletvekilleri içki de getirilen bu hak, fazladan
bir hak değildir. Aksine, yapılan düzenlemelerle, sa
dece bugünün değil, geleceğin milletivekilleri de emek
lilik bakımından statülerinin ne olacağını baştan bi
lecekler, ona göre bu konudaki tereddütler ortadan
kalkacak ve çeşitli huzursuzluklar da bertaraf edil
miş 'olacaktır.
Bu ıbakımdan biz, milletvekilleririin rahat ve hu
zur içerisinde çalışmasını ve milletimize daha fazla
bizmet verebilmesini sağlayacak imkânların getirilme
sini zaruri görüyoruz, inancımız odur ki, gerek bizim
Medisimiz, gerekse bundan sonra görev başına ge
lecek olan arkadaşlarımız 'böyle bir hizmete layık
tırlar,
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hazırlamış ol
duğumuz bu kanun tasarısının milletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
• Tasarı üzerinde başkaca söz isteyen var mı? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'1 inci maddeyi ©'kuruyorum :
8.6.1949 Tarihli ye 5434 Sayılı T. C Emekli Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı
Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Eklen
mesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ite
8.7.1971 TarihH ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE »l. — S434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
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»«Madde 8. — Yönetim Kurulu, Sandığın en yük
sek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Genel Müdürlükçe 'hazırlanacak yıllık 'bütçe
ve kadroları inceleyip tespitlerini,
Ib) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin 'bö
lümleri için uygun .gördüğü aktarmaları yaparak,
bölümler arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve ola
ğanüstü 'ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini,
c) 'Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilmesi
için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planlarını
inceleyip uygun gördüklerini,
ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştır
ma tekliflerinden karara bağladıklarını,
Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sun
mak;
d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuna kadar
Genel Müdürlükçe hazırlanacak 'bilanço ve kâr ve
zarar hesaplarını 'inceleyip, uygun görürse onayladık
tan sonra, yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine
aynı yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek
Denetleme Kuruluna vermek;
e) Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzeri
ne Sandığın genel politikasını tespit etmek;
ıf) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanma
sı ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife
veya harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin,
Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Kapsamına girenlerin ıtespi'ti ile kendisinden ay
lık bağlanacak iştirakçiyi veyahut emekli, adi ma
lullük, vazife veya harp malullüğü, er vazife malul
lüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya
öldürmeye teşebbüs edenlere veyahut malul sayıla
cak hale getirenlere ya da kendisine aylık bağlatacak
iştirakçiye, emekli, adi malullük, vazife ve harp ma
lullüğü, er vazife malullüğü aylığı alana veya bun
ların ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya
hut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri
yerine getirmede büyük bir kusur işlediğinden dola
yı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan Iskat edilen
lere ve emeklilik hakkı düşenlere aylık bağlanmaması
için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit teklif
leri inceleyerek karara bağlamak;
g) Sandığın malî durumunu aralıksız denetle
mede suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama
ve ödeme hükümleri hakkında alınması gereken ted-
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birleri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bildirmek;
h) Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fay
da 'görürse bunlardan feragat e'tmek ve Sandığın
leh ve aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim
yolu ile halletmek;
i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkileri
nin derecesini belli etmek;
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın
sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı
esaslara göre tayin etmek;
k) Fevkalade mesaisi görülen memurlara her
yıl için iki aylık' tutarını geçmemek üzere ikramiye
verilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından ya
pılacak teklifleri karara bağlamak;
1) Genel Hükümlere göre uzman yerli ve yaban
cı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar vermek;
m) .özel Kanunlarda yer alan atama hüküm
leri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı
derecedeki Sandık personelinin, Genel Müdürlüğün
teklifi 'üzerine atamalarını yapmak;
n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın
görüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırla
nacak tüzük tasarılarımı ve yönetmelikleri inceleye
rek onaylamak;
o) Gerekli görülen hallerde 'genel hükümlere gö
re, merkezde başkanlıklar, taşrada bölge müdürlüğü,
şube müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağ
lamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağ
lamak;
p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu, bu görevlerinin bir kısmını Ge
nel Müdürlüğe devredebilir.
Emekli, adi malullük, vazife ve harp malullüğü,
er vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarına, harp
malullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan öde
meye, kesenek iadesine, emeklilik ve evlenme ikramiyerleri ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve öde
me işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma,
iptal ve red işlemleri ile yönetmeliklerde belirtilen
sair işler Genel Müdürlükçe yürütülür.»
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.
Yok.
önergede yok.
Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.
74 —
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'2 nci maddeyi okutuyorum :
l kurum ibütçelerinin aylık veya ücret 'bölümlerindeki
'MADDE 2. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu
ödeneklerin \% 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar;»
nun 9 uncu :mad!desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
«h) 17 nci madde gereğince alınacak paralar;»
tir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok.
«Madde 9. — a) Yönetim Kurulunun 8 inci
Madde üzerinde verilmiş b'ir önerge vardır, oku
madde gereğince, Maliye ve Gümrük Bakanlığının
tuyorum :
onayına sunulacak kararlarının 'birer örneği 15 gün
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
içinde 'bu Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun
Görüşülmekte olan 391 sıra sayılı, 5434 sayılı
ve tüzük hükümlerine uygun görülmeyen kararların,
T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek
gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yöne
1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin De
tim Kurulu isteği yerinde görürse kararını düzeltir.
ğiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler
Aksi 'halde karşı görüşü ile birlikte Bakanlığa sunar.
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü mad
'Bakanlık görüşünde ısrar ederse Yönetim Kurulu,
desinin ı(d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
kararını düzeltir.
sini arz ve teklif ederiz.
\b) Yönetim Kurulunun 8 linçi maddenin (f) fık
Saygılarımızla.
rasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer ör
Pertev Aşçıoğlü
Mustafa Kemal Toğay
neği 15 gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına
Zonguldak
İsparta
bildirilir.
İsmail Üğdül
İsmail Sanman
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı kendisine gönderi
len bu kararlardan kanun ve tüzük 'hükümlerine uy
Edirne
Ankara
gun görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde ge
Hikmet Biçentürk
rekçesi ile birlikte resen Sandıktan isteyeb'ilir.
Bakanlığın bildirimi üzerine, Yönetim Kurulu ka
rarını düzeltmezse bu kararı dosyası ile birlikte Ba
kanlığa yollar. (Bakanlık, görüşünde İsrar ederse bu
konuda Danıştayın görüşü alınır.
ilgililer 'hakkında alınmış kararlar ile Genel Mü
dürlükçe yapılan tansis işlemlerine ait 'bildirimler,
ilgililerin adreslerine iadeli taalhlhütlü olarak gönde
rilir. Bunlara karşı ilgililer idarî dava açabilir.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının birin
ci bendi ile (d), (f) ve ıfh) fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
'«a) İştirakçilerin emeklil'iik keseneğine esas ay
lık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 12 emek
lilik kesenekleri;»
«d) (a) fıkrasında yazılı % 12 emeklilik kese
neğine karşılık % 22, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı
paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılık
lar;*
«f) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife ma
lullüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (ç) fıkrasına
göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl

M

«d (a) fıkrasında yazılı yüzde T2 emeklilik ke
seneğine karşılık yüzde 20, (b, c ve ç) fıkralarında
yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek
karşılıklar.»
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
KaltılıyoıTuz efendim.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılamıyor,
hükümet katılıyor,
Önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir.
3 üncü tmaddeyü kabul edilen önerge doğrultu
sunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbuıl edillmişjtiir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4, — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı
Kanonunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilkniştir.
«Madde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazili Sanlflk ediplerinden;
a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı kesenek
ve karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi
75 —
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gününü takip eden günden başlamak üzere 20 gün
iç'inde,
Ib) ı(!f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamını, 'büt
çelerinin yetikili makamlarca tasdik edildiği tarihleri
(takip eden aybaşlarından itibaren en çok ı(6) ay için
de ve aylik eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tah
sisatlara ait % 4'lerin tamamının da o yılın son gü
nünü geçmemek üzere Ibunların alındığı (tarihleri
takip eden 2 ay içinde,
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bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak
ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verilir.
icmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı
ve muhteviyatları da gösterilir.
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Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda
yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu
c) ı(g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsil
paralar % 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzeleri gününü takip eden günden başlamak üzere 20
rine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
gün içinde,
Hakkında Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca
ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddele
tahsil olunur.
rinde gösterilen süreler iç'inde,
Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil ediSandığa veya Sandık adına postaya veya ban
lecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından,
kaya yatırmaya mecburdurlar.
gecikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu
Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adı
bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus
na postaya veya 'bankaya yatırılmasını müteakip, ku
haklı
görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden
ramlar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkra
vazgeçilir.
larında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için ge
(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmalirin cinsini, miktarını, makbuzun tarih ve sayısını
yan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi
ve hangi banka veya pasta idaresine yatırıldığını
ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderirler.
I
W4 üncü maddemin (a, b, c, ç, d) fıkraları dile 34, Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.
318 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelürler için, kurum I
Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi velarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil nu I ya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emmaraları) ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum I ri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zakarşılıkları, hizmet 'borçlanmasına ait tahsilat ve bu I inanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20
mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösI gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.
terimek suretiyle her takvitn yılı için iki nüsha «Şa
Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkhıs Emeklilik Kesenekleri icmal Bordrosu» düzen I
I
ça
hazırlanır.
lenir.
I
Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda
Bir ay içindeki fiilî ve itibarî hizmet süreleri ta
yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine gehakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda
I tirip getirmediğini, mahallî en büyük amirin tefrik
bu Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmet
I edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münlere ait paralar hesabedilerek ayrıca kaydolunur.
I feriden veya yıllık çalışma programları çerçevesinde
Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tedi
I teftiş ettirebilir.
ye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra,
I
Sandık Müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirbirinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı
I mek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve sair
sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya
I belgelerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler
verirler. Bordroların ikinci nüshaları kurumlarca yıl
I hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.»
lar İtibariyle arşivlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordSayın komisyon burada bir (ç) fıkrası var; o nerosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık ge
lirlerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tah I yin (ç) fıkrası? Orada bir açıklık yok. Sonra bir çe
lişkiye meydan vermeyelim.
sis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre
ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydededer.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan
ALAATTIN FIRAT (Muş) — «17 nci maddenin (ç)
bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve I fıkrasında» olacak Sayın Başkanım.
76 —
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BAŞKAN — «17 nci maddenin (ç) fıkrasında»
denmekle açıklanmış oldu,
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun
22 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«c) Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırım
ları gelir ortaklığı senetlerine;»
«d) Faiz haddi yürürlükteki mevzuata göre en
yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz
mevduat şeklinde millî bankalara;»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok,
Madde hakkında verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci mad
desinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
«c) Devlet bono ve tahvillerine;»
Not: Gerekçesi şifahen arz edilecektir.
Erol Ağagil
Kırklareli

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Cahit Tutum
Balıkesir

Bahriye Üçok
Ordu

Ömer Necati Cengiz
İstanbul

Ahmet Sırrı Özbek
Adıyaman

Tülay öney
istanbul
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Katılmıyor.
Hükümet?,.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılmıyor.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Plan ve Bütçe Ko
misyonunda da aynı konuyu gündeme getirmiş ve
acaba yanlışlıkla mı buraya kamu ortaklığı gelir se
netleri ithal edildi diye düşünmüştüm; izahat verildi.
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Tabiî, tatmin olmadım. Meclis zabıtlarına geçmesi ve
benim değerlendirmeme göre bir noktanın tescili için
bu önergeyi verdik.
Arkadaşlar, biliyorsunuz kurum, parasını değer
lendirmek bakımından bu kabil yerlere yatırım yapar.
Devlet tahvili gayet normaldir ve zaten kamu muha
sebesinin işlemesinin gereğidir; ama kamu ortaklığı
senedi... Düşünelim; hep birlikte düşünelim, o kanun
çıkarken ve bu gelir ortaklığı senetlerini yeni bir mü
essese olarak getirirken ne denmişti? «Biz, vatandaşa
bu senetleri satacağız, vatandaşı tasarrufa özendirece
ğiz; vatandaş bunun hem faizinden istifade edecek ve
hem de biz onlardan topladığımız parayla yeni yatı
rımlar yapacağız.» Sayın Başbakanın ve sayın bakan
ların deyimiyle, «Bir yatırım, diğer yatırımı doğura
cak.» Mesele bu idi.
Arkadaşlar, o zaman siz, Emekli Sandığının para
larını bu gelir senetlerine niçin yatırıyor sunuz?.. Bu
nu yatırdığınız takdirde iki şeyi, yapmış oluyorsu. nuz: Birincisi, vatandaşın elde etmesi gereken bir ge
liri, vatandaşın elinden alıyorsunuz, devlete alıyorsu
nuz; ikincisi, bir yatırımın, vatandaşın sermayesi ba
kımından, kendisini finanse ederek ikinci bir yatı
rımı doğurması esasını da gerçekleştirmiş olmuyorsu
nuz.
Bu işin, bizim açımızdan ve tahmin ederim sizin
de kabul edeceğiniz bir izahı,' ama bunun bir teh
likesi var. Bunun tehlikesi şu: Artık bu senetler iti
bar görmüyor, bunu sizler de biliyorsunuz. Bu se
netleri satamadığınıza göre, korkuyoruz ki, siyasî
bir baskı ile Emekli Sandığındaki, hepimizin emekli
aidatlarımızın birikimi olan bu likiditelere el atacak
sınız, Bunu yapacaksınız ve Emekli Sandığının aktuaryal dengesinin bozulmasına sebebiyet vereceksiniz.
Ben, hakiki amacımızın bu olduğunu zabıtlara
geçirmek ve bu düzenlemenin sandık paralarının de
ğerlendirilmesi esprisine uygun olmayan bir düzen
leme olduğunu tescil ettirmek için söz aldım,
Tabiî önergemiz reddedilecektir.
Şimdiden teşekkür ediyor, saygılar
t(SHP sıralarından alkışlar)

sunuyorum.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
önergeye, komisyon ve hükümet katılmamıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum:

— 77 —
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MADDE 6. — 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı
Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 23. — Sandığın her yıl, bir yıl evvelki
bilançosunda görülen sermayesine göre döner serma
ye olarak kullanılacak fondan; iki iştirakçinin kefa
letiyle ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin
toplamı en az beş yıl olan iştirakçilere, faiz haddi
% 5'ten aşağı olmamak üzere borç para verilebilir.
Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya
ücretlerinin 3 katını geçemez. Verilen borç para en
çok iki yıl içinde geri alınır,
Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları
kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir
kayıt sistemi ile borç bitinceye kadar muhafaza edi
lecek olan mektuplardaki miktarlara göre, ilgililerin
borç aldıkları ayı takip eden aybaşından itibaren aylık
larından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile
emeklilik sicil numaraları da doğru ve tam olarak kay
dolunmak suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları
ile bağlı bulundukları saymanlıklar tarafından ilgili
bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir.
Her ay başında yapılan borç para kesintileri top
lamı saymanlıklar tarafından engeç 20 gün içinde,
tahsilat bordroları ile birlikte, Sandık adına bankaya
intikal ettirilir. Bankaca ekstrelerle birlikte Sandığa
gönderilir. Kesilen borç para taksitlerini, bu süre içe
risinde ilgili Bankalara intikal ettirmeyen sayman
lıkların bu işle görevli memurlarından, Sandığın ta
lebi üzerine, ilgili bankalara yatırılacak para mik
tarı üzerinden % 30 faiz, kurumlarınca tahsil edilir
ve Sandığa gönderilir. Bu faizi ödemeyenlerden Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre
mahallî maliye teşkilatınca tahsilat yapılır.
Borcun tamamını ödemeden emekli, adi malul,
vazife veya harp malulü ve er vazife malulü olan
ların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine veya
kanunî mirasçılarına ödenecek emekli ikramiyeslinden, borç artıkları defaten, ikramiyelerinin borç ar
tıklarını karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer
sosyal güvenlik kuruluşlarınca bunlara ödenecek aylık
lardan taksitler halinde veya yapılacak toptan öde
me veyahut sair adlarla ödenecek toplu paralardan
defaten tahsil edilir.
Sandıktan borç para almış bulunanlara kefil ol
muş iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi
hallerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

24 t 12 , 1985

O: 2

Borç vermeye ait diğer hususlar yönetmelikte be
lirtilir.»
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok.
Madde hakkında verilmiş iki önerge vardır, ön
ce geliş sırasına, sonra aykırılığına göre ayrı ayrı
okutup, oylatacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı
maddesiyle değişikliği istenen 23 üncü maddenin birin
ci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Teklif :
Sandığın her yıl, bir evvelki bilançosunda görülen
sermayesine göre döner sermaye olarak kullanılacak
fondan Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen süre
lerinin toplamı en az 5 yıl olan iki iştirakçinin kefa
letiyle, iştirakçilere, faiz haddi yüzde 5'ten az olma
mak üzere borç para verilebilir.
Erol Ağagil
Kırklareli

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Cahit Tutum
Balıkesir

Bahriye Üçok
lOrdu

Ömer Necati Cengiz
İstanbul

Ahmet Sırrı Özbek
Adıyaman

Tülay öney
İstanbul

Ayhan Fırat
Malatya

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının, 5434 sayılı Yasa
nın 6 ncı maddesi ile değiştirilen 23 üncü maddesinin
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz.
«Sandıktan maaş almakta olan emeklilere de yu
karıdaki esaslara uygun olarak yönetim kurulunca
saptanacak şartlarla borç verilir.»
Erol Ağagil
Kırklareli

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Cahit Tutum
Balıkesir

Bahriye Üçok
Ordu

Ömer Necati Cengiz
İstanbul

Ahmet Sırrı Özbek
Adıyaman

Tülay öney
İstanbul
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına
göre okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan kanun tasarısının 6
ncı maddesiyle değişikliği istenen 23 üncü maddenin
birine paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Teklif:
Sarıldığın her yıl, bir evvelki bilançosunda görülen
sermayesine göre döner sermaye olarak kullanılacak
fondan, sandığa talbi veya diğer sosyal güvenlik ku
rumlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin
toplamı en az 5 yıl olan iki iştirakçinin kefaletiyle,
iştirakçilere, faiz haddi yüzde 5*den az olmamak üze
re borç para verilebilir.
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşları
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTÎN FIRAT (Muş) Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu)
— Konuşmam sırasında açıkladığım gerekçelerden
dolayı katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak isterler mi?
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Konuşmak isti
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; gecenin bu geç saatinde vakti
nizi aknak maksadıyla çıkmadım. Ancak, bir konuyu
dikkatlerinize sunmak isterim.
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Yeni memur olmuş, kura çekmiş, Türkiye'nin her
hangi bir yerine tayin olmuş bir kimseyi düşünün; ilk
önce ev tutacak, eşya alacak, daireye gidip gelmesi
için üzerine elbise, palto alacak, ayağına ayakkabı ala
cak. Dolayısıyla paraya o zaman ihtiyacı var. Zaten
memuriyete ilk giren bir kimse en alt düzeyden maaş
almaktadır. Eğer bunların hepsinin kurumdan bir an
da borç isteyecekleri var sayılıyorsa; buda bir yönet
melikle bir düzen içine konulabilir.
Kefillerden 5 yıllık hizmet süresinin aranmayarak,
borç alacak şahıstan aranmasının, adı «Borç para»
olan olayın 5 yıl geçtikten sonra o şahsa verilmesi
nin (bunu bir nevi banka olarak kabul edersek, üye
nin 100 bin lirası varsa, 50 bin liranın iki kefille ve
rilmesi şeklinde olduğu için, kurumun asıl amacının
da sosyal içerikli olduğu düşünülürse), verilecek olan
paranın borç olarak değil, kendi parası olması gere
kecektir. Eğer bunun adı, kanunda ' yazıldığı gibi
«foorç» ise; borç, ancak bir şahsın, kendi ihtiyacı
için, kendinde olmayan parayı geçici bir süre için,
muayyen şaftlarda bir yerden alması demek olduğun
dan; biz bunu, yeni memur olanlara da tanınacak
bir hak olarak, bu tasarı hazır önümüze gelmiş
ken, konulması talebiyle getirdik.

Kalbul edeceğinizi ümit eder, yüksek takdirlerinize
sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil.
önergeye hükümet ve komisyon katılmamıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kalbul
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Emekli Sandığına üye olanların, bugünkü durum
Diğer
önergeyi okutuyorum:
da maaşlarından ayda yüzde 10 kesenek kesilmekte
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
dir. Böylece, 1 yıl içinde maaşlarının yüzde 120*si kesil
Görüşülmekte olan tasarının, 5434 Sayılı Yasa
miş olmaktadır. Üyelere 5 sene 'geçtikten sonra borç ve
nın 6 ncı maddesi ile değiştirilen 23 üncü maddesi
rildiğine göre, maaşının yüzde 600'ü, yani 6 katıjkurumnin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ede
da üyenin parası birikiyor, Bu para ya bir yerlerde,
riz.
kurum tarafından yatırılarak kullanılıyor veya başka
«Sandıktan maaş olmakta olan emeklilere de, yu
larına borç veriliyor; ama şahsın orada 6 maaşı bi
karıdaki esaslara uygun olarak yönetim kurulunca
rikmiş oluyor. Ondan sonra da, hali hazırdaki mev
cut kanuna göre, 3 maaş ikramiye verilmesi için gene ~ saptanacak şartlarla borç verilir.»
bu kurum tarafından iki tane de kefil isteniyor. Hal
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşları
buki üyenin kurumda birikmiş 6 maaşı kadar parası
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?
var. Ayrıca kefillerden 5 yıllık hizmet süresi zorunlulu
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ğu da aranmamaktadır. Aksine, biz diyoruz ki, kefille*
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
rin ikisinden de 5 yıllık hizmet süresi şartı aransın; ama
BAŞKAN — Hükümet?..
borç alacak olan kimseden bu 5 yıllık süre şartı kal
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
dırılsın. Dolayısıyla iki tanede 5 yıllık hizmet süresini
Sayın Başkan, sandıktan çeşitli adlar altında emekli
doldurmuş kefil olduğuna göre, devletin, kurumun pa
aylığı alanların sayısı 1 milyon 390 bin kişidir, önce
rasının herhangi bir şekilde batması da söz konusu de
likle teknik imkânsızlıklar, sonra da malî portesi iti
ğildir!
bariyle buna katılmak mümkün değil.
79 — -
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Ayrıca sandık, bir borç verme kurumu veya birik
tirme sandığı değil, emekli keseneklerini değerlendi
rip, .yaşlılık aylığı bağlayan bir kuruluştur. Bu gerek
çelerle katılmıyoruz.
'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, gerekçesini
de belirtmek suretiyle önergeye katılmamışlardır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 7. — 5434 sayüı T.C. Emekli Sandığı
Kanununun 25 indi maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«Madde 25. — Sandık ihtiyacı için gayrimenkuller Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığının onayı ile satın alınabilir yaptırılabi
lir veya Kanunla sandığa verilen görevlerin ifası için
gerekli görülen yerlerde Sandıkça kamulaştırılabilir.
22 nci maddede belirtilen
gayrimenkuller de
yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?...
Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorumı Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul ödiköiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 8. — 5434 .sayılı TC Emekli Sandığı
Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan harp malulllüğü zammı gösterge tablosu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmişti^

-Maluliyet Derecesi

1
2
3
4
5
6.

tşitıiralkler, erbaş ve erler
ile sivdi görevliler için

300
260
220
180
150
130

IBAŞKAN — Madde üzerindfe söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum r
MADDE 9. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununun 65 inci (maddesinin (d) fükrasının son
'bendi ile aynı maddenin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştMmiştir.
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«Şu ikadaıriki, talip olanlar ('lOOyü geçtiği takdir
de Sandık Yönetim Kurulunca Ibu sayı yıllılk bütçe
imkânlarına göre artırılabilir.»
• «e) Ayalkıfca veya meskende tedavileri halinde
kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, !bu
Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici
7 nci madde hükümleri uygulanır.»*
IBAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,.
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 10. — 5434 sayıl! T.C. EmöM Sandığı
Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«Madde 72. — ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulun
mayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan
ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş
'bulunan babalarına Sandığa müracaat ıtadhini takip
eden aybaşından İtibaren aylık, 'bağlanır. Muhtaç ba
balardan çalışarak (geçimini sa'ğlayamayac'alk derece
de ımalul olanlar için yaş kaydı aranmaz.
Muhtaç olması sebebiyle aylık 'bağlanan bahanın
ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa mü
racaat tarihini takip eden aybaşından itilbaren öz
. anaya bağlanır.
Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları
dolayısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kal
mış veya boşanmış muhtaç analar ile ('65) yaşını dol
durmamış malul ve muhtaç bulunmayan babaların,
(65) yaışını doldurmaları veya malul duruma girme
leri halinde, muhtaç bulunmaları şarltı ile (65) yaşını
doldurmuş olmakla beraber muhtaç olmadıklarından
dolayı aylık bağlanmamış bulunanların sonradan muh
taç duruma girmeleri halinde, Sandığa müracaatlarını
takip eden aybaşından İtibaren aylık bağlanır.
(Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve
e) 'fıkralarında açılklanan durumlardan dolayı veya
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna
ek 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen gö
revler nedeniyle geride dul ve yetimi bırakmadan ha
yatlarını 'kaybetmiş 'bulunan iştirakçilerin muhtaç ba
ba veya analarına, 'ölüm tarihini takip eden ayba
şından geçerli olarak aylıik bağlanır.»
IBAŞKAN — 10 uncu makide üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
\
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11 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 11. — 5434 sayılı T.C, emekti Sandı
ğı Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. '
«Madde 74. — Ölüm tarihinde <jl'8) yaşını, orta
öğrenimi yapmakta ise (20) ve 'yükseköğrenim yap
makta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocukla
ra aylık bağlanır.
Ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğren
ci olmamaları nedeniyle aylılk 'bağlanmamış erkek
çocuklara, öğrenim ıduromlarına göre yukarıdaki
benıtte 'belirtilen yaşları geçmemek şartıyla 'aylık bağ
lanır.
Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına
göre yukarıda 'belirtilen yaşları doldurmaları veya
öğrendik durumlarının soma ermesi nedeniyle aylık
ları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını dol
durmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış er
kek çocuklardan, yukarıda 'belirtilen yaşları geçmeımek şartıyla yeniden veya ilk defa öğrenci alanla
ra öğrenci oldukları tarihi takip eden aybaşından
itibaren aylık 'bağlanır.
Ortaöğrenimi 'bitirdikten sonra ve ı(20ı) yaşını
doldurmadan önce i k ders yılında yükseköğrenime
'başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödedir.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime
devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğdeniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master
ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerimde geçen süre
lerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.
'Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikin
ci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora ve
ya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü
uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık öden
mez.
ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız 'hastalık
larımın veya sakatlıklarımın çalışmalarına engel ol
duğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit
edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihinde
ki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen ay
başından, sonradan Ibu şekilde malul ve muhtaç du
ruma düştükleri anlaşılanlara, kendileri veya veli
veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarih
lerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Aylılk almakta iken yukarıdaki bent kapsamına
girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaş
ları dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarih
te kesiimeyerek ödenmeye devam edilir.
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5 yıl ye daha fazla fiilî hizmeti bulunanların ay
lık bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da
(malullük şartlan hariç) bu madde hükümleri uygu
lanır.»
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Soru var Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, eğer
yanlış duymadıysam, lisansüstü İkinci bir öğretim
veya doktora yapıldığı takdirde maaş kesiliyor. Oy
sa, memleketimizde bir ilim seferberliğinim olması
nı her zaman savunuyoruz. Acaba bu niçin kesili
yor?.. Yani, toilmemesiniın yerimde olacağı kanısın
dayım; sayın bakandan bumu rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayım Bakan.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bollu) —
Yazılı olarak cevap vereceğim efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
111 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
12 mci maddeyi okutuyorum :
MADDE 12. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştürilm'iştıir.
«Madde 83. — Toptam ödeme, ilgililerin, fiilî
ve itibarî hizmet süreleri ile borçlanldıMarı hizmet
süreleri için ödedikleri paralara tekabül eden süre
ler toplamının her tam yılı liie, görevlerinden ayrıl
dıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylaklarınım
iki katının çarpımından oluşan miktarı ifade eder.
Hizmet süresi toplamında bulunan yıl kesirleri tama
iblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptam ödeme mik
tarı, bir yıllık hizmet içlin tahakkuk ettirilecek mik
tardan az olamaz.»
IBAŞKAN — 12 nci madde üzerimde söz isteyen?..
Yok,
1'2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
* 13 üncü maddeyi okutuyorum :
IMADDE 13. — T.C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaşlı
ğından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yaban
cı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığı-

T. B. M. M.

B : 54

oı muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her
çeşit haklan düşer.
Aylık almakta iken veya aylık 'bağlama hakiki dog
madan önce, tanınan 'her çeşit halkları hu madde
uyarınca düşenler, hu durumlarının ortadan kalkma
sı halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müra
caatları takip eden aybaşından itibaren ve hu Ka
nunda öngörülen diğer şartları da taşırmaları kay
dıyla 'bu haklardan yenliden yararlandırılırlar.
Yukarıdaki hükümler #8 inci madde kapsamına
girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.»
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kaibul ed'iümişitir.
ıl4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDĞ 14. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 93. — ıBu Kanuna göre bağlanan ay
lıkları alanlardan :
a) 92 nci maddede yazılı durumilara girenlerin;
h) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek ço
cukların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç);
c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve hahamın;
ç) 74 üncü mıadde hükmü uygulanmak suretiy
le (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yüksek
öğrenim yapmalkta ise (25) yaşını geçmemek üzere
hu öğrenimlerinli 'bitiren erkek çocukların;
Aylıkları, hu durumlarının katî olarak belirtildi
ği tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir.
Bunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa rnüs
tehak dlmatarı şartıyla tekrar aylıkları bağlanır.»
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerindi söz is
teyen?.. Yok.!
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15 indi maddeyi okutuyorum :
MADDE 15. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun
94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 94. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar
dışında, iki yönden aylığa halk kazananların, tercih
ettikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları tak'ip
eden aybaşından itibaren ödenir.; Diğer aylıkları sü
rekli olarak kesilir.
Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak ka
zananlara, rnüstehak oldukları tarihten itibaren fazla
olan aylıkları ödenir.
Tercih ettikleri aylıklarımı alanlar, yeniden Sandı
ğa yazılı alarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşın
dan itibaren bu isteklerinden dönebilirler.
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Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, harp ma
lullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken
dul veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde,
dul ve yetimlerine kendi emekli, adî malullük, vazife
malûllüğü, harp (malullüğü, er vazife malullüğü aylık
ları üzerinden aylık bağlanır.
Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlarla,
gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazife
lerinden dolayı rnüstehak oldukları toptan ödeme ay
rıca yapılır.
Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının
ölümü sebebiyle toptan ödemeye rnüstehak olması,
yetim aylığının ödenmesine mani olmaz.
İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı za
manda müsıtehak duruma girenler hakkında da yu
karıdaki hükümler uygulanır.»
BAŞKAN — 1'5 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yo!k.|
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 16. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununun 103 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«a) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise arada
ki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylık
larından kesenek alınır.»
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?...
Yok.
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
17 ooi maddeyi okutuyorum:
MADDE 17. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir.
«Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgilile
re istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan
ödemelerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten
geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları tah
sil edilir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle
düzenlenir.» ;
İBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?...
Yok.
,
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
18 inci maddeyi okutuyorum':
MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir
82 —
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«EK MADDE 1. — Yasama Organı Üyeliği ya
panlarla dışarıdan bakanlığa atananlar bu sıfatları
kazandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren is
teklerine veya yaşlarına bakılmaksızın T.C. Emekli
Sandığı ile ilgUendiriliırler. Bu gibilerin söz konusu
tarihte, başka sosyal güvenlik kurumları 'ile ilgileri
bulunuyorsa bu ilgileri sona erer.
Bunların emeklilik keseneklerine ve kurum karşı
lıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirak
çilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas
tutulur.»1
!
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen?...
ıCAlHtTT TUTTUM .(Balıkesir) — Söz İstiyorum.
iRIPAT BAYAZIT .(Kahramanmaraş) — Söz is
tiyorum^
BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, grup adına mı
söz istiyorsunuz?
CAHİT TUTUM ıtfBalılkesir) — Şahsım adına söz
istiyorum.,
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum.
CAMT TUTUİM '(Balıkesir) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; madde 1'8 ile getirilen ek maddeler
dizisine başlamış bulunuyoruz. Bu maddeler esas
itibariyle parlamenterlerin emeklilik hukukunu dü
zenleyen maddelerdir. Tespitlerimize göre bu mad
deler, bütünüyle altı çeşit ayrıcalık getirmektedir.
Bunların birincisi, ek madde l'dir. Yasama or
ganı üyeliğine seçildiği andan itibaren veya dışar
dan herhangi bir bakan, bakanlığa atandığı andan
itibaren onlara, en yüksek derece ve ek gösterge
üzerinden emekli keseneği kestirme hakkı tanınmak
tadır. Bugün bu halk yoktur; olmadığı gibi, başka
bir kamu görevlisine de tanınmış değildir. Nelerin
getirildiğini iyi bilirseniz, savunmasını da ona göre
yapabilirsinîız.;
(ikinci getirilen ayrıcalık; bu, l'in 4'ünden ve en
yüksek ek gösterge üzerinden kazanılan emeklilik
keseneği kestirme hakkının, parlamento dışında da
sürdürülmesi imkânıdır. İkinci halk budur.
Üçüncüsü; 15 yıla kadar, belge karşılığı, borçlan
ma hakkıdır;,
Dördüncüsü; 15 yılda emekli otona hakkıdır.
Beşincisi; emekli olduktan sonra milletvekilliği
ne seçilenlerin, Emekli Sandığıyla ilişkilendirilmek
suretiyle intibaklarının yapılabilmesine dairdir.
Altıncısı da; bugün kamu kesiminde, Emekli
Sandığına tabi bar göreve giren, SSK veya Bağ - Kur'
dan .gelen herhangi bir görevlinin, en son kurumda
3,5 yıl bekleme mecburiyetini de ortadan kaldıran
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bir hak daha verilmektedir. Tabiî, bütün bunların
sonuncusu, eski görevleri sona ermiş parlamenter
lere de bu hakların teşmiliyle ilgilidir.
Şimdi, bu hakların içerisinde, bize göre, mutla
ka düzeltilmesi gerekenlerin başında, başka çeşitli
sosyal güvenlik kuranlarından emekli olup da, mil
letvekilliğine seçilen kişilerin, Emekli Sandığı ile irtibatlandırılarak intibaklarının yapılması gelmekte
dir.
Bu, aslında zorunludur. Bugün 'bu imkân yok
tur, yani Emekli Sandığına tabi bir hizmeten, 1 inci
derecenin 1 inci kademesinden emekli olmuş olan
bir kimse, eğer milletvekili olmuşsa, Emekli Sandığıyla irtibatlandırılmadığı için 1 inci derecenin 4
üncü mademesinden ve en yüksek ek göstergeden
emekli aylığı alamamaktadır. Aynı şekilde, SSK'dan
emekli olmuş işçi kökenli bir arkadaşımız milletve
kili seçilirse, milletvekili olduktan sonra, eski sta
tüsünü iptal ettirerek, sandıkla ilişkilendirilimesi müm
kün olmadığı için, eski statüsüyle devam etmekte
dir. Bütün bunlar anlaşılabilir şeylerdir.
Bir tanesinde de; emekliliğimi doldurmadan bura
dan ayrılanlar, eğer 1 inci derecenin 4 üncü kade
mesinden ve en yüksek ek göstergeden emekli olmak
stiyorsa, yalnız sandığa tabi bir hizmette geri ka
lan süreyi tamamlamak suretiyle ancak bu hakka
mahzar olmaktadırlar. Bunların asiınd düzeltilme
si gerekir; ancak bence, daha birinci günden itiba
ren, en yüksek derece ve en yüksek ek göstergeyle
rtibatlandırılması sanıyorumki eşitlik ilkesine aykırı
lıktan bir kazaya uğrayabilir; çünkü bugün istisnaî
memuriyetlerde, diyelim ki bir valiyi veya bir bü
yükelçiyi, sıfır hizmetle bir göreve, valiliğe veya bü
yükelçiliğe atasanız, aylığını 1 inci derecenin 4 üncü
kademesinden verseniz bile, emekliliğe esas aylığını
hesaplarken normal hükümlere^ genel hükümlere gö
re yürütürsünüz. Tabiî bu tür mukayese yaparak bir
sonuca varmak belki doğru değildir; ama ben hü
kümetten şunu öğrenmek sitiyorum: Bu getirilen en
vüksek derece ve en yüksek ek göstergeyle daha
birinci günden itibaren, seçildiği andan itibaren, iliş
ki kurulan başka bir kamu görevi var mıdır?
Değerli üyeler, bir de bu 15 yılda emekli olma da
sanıyorumki ciddî bir sıkıntı yaratacaktır. Bunla
rın çareleri vardır, bulunabilir. Binlerce kamu görev
lisi çeşitli nedenlerle bu tür borçlanma isteklerini
'leri sürmektedirler. Çeşitli zamanlarda çıkarılan borç
lanma kanunlarıyla hakları telâfi edilememiş nice
kamu personeli de bu tür borçlanma hakkından ya-
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rarlanmalıdır. Eğer getiriliyorsa, eğer gücümüz varsa
bunu teşmil edelim. Teşmil edemiyorsak, belge kar
şılığı da deseniz, bu şekilde borçlanmaların sanıyorumki hukukta bir ayrıcalık teşkil etmesini önleye
mezsiniz.]
Saygıdeğer üyeler, sadece eik 1 inci madde üze
rindeki düşüncelerimi arz ettim. Bğer samimî ola
rak bir kanun tedvin etmekte isek, bu konuda sa
yın hükümete yönelttiğim sorunun cevabını almak
istiyorum.)
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum.
Şahsı adına Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun efen
dim.!
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayım
Başkan, çok kıymetli milletvekllileri; 18 inci madde,
Emekli Sandığı Kanununa 8 tane ek madde getir
mektedir. Sayın Cahit Tutum maddelerin muhteva's-jffl teker teker izah etti, ben de bunları tekrar izah
edip kıymetli zamanınızı almayacağım. Yalnız ben
bunun tarihî gelişiminden de bahsetmek suretiyle bir
açıklama yapacağım.
Parlamentoya gelen milletvekilleri seçkindir, se
çimle gelmiştir, bunların toplumun en güzide şahıs
ları olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunu kıymetli
'hükümet de herhalde takdir eder.
Milletvekillerini yokluk içinde bırakıp; sağa sola
avuç açtırmaya, iş takip ettirmeye, avukatlık yaptır
maya, doktorluk yaptırmaya - milletvekilliği sırasın
da - diğer ticaret işlerini atmaya kimsenin hakkı
yoktur. Buna, layık olduğu hakkı vermemiz lazım
dır.
1982 Anayasası hazırlandığı sırada, bu 86 ncı
madde tedvin edilirken bunu kürsüde defalarca dile
getirdik. Milletvekillerine maaş değil tahsisat veril
sin, bu arkadaşlar Mecliste vazifelerini layıkıyla yap
sınlar dedik; fakat o zaman geçmiş tarihlerden korıkularaık, onların reaksiyonlarının tesiri altında ka
lınarak bu madde bu sekilide tedvin edildi.
1924 Anayasası, 1961'e ikadar devanı etmişti. Bu
Anayasa yürürlükten, 1950'den sonra - o zamana
kadar m illet vekilleri hep 2 nci derece devlet memu
ru maaşı alırlardı - bilhassa 1957'den sonra geniş
bir maaş artırması oldu. Bunun reaksiyonu olarak,
1961 Anayasasında milletvekilleri maaşları 1 inci de
rece devlet memuru maaşına getirildi ve maaş artır
maları, fark artırmalarından o dönemdeki milletve
killerinin yararlanmayacağı hükmü 1961 Anayasası
nın o zamanki 812 nci maddesinde vurgulandı. Fakat,
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bu uzun sürmedi; 1971 tarihine kadar sürdü, 1971 'e
kadar ancak milletvekilleri buna tahammül etti. 1971
senesinde yine eski hamam eski tas oldu; yine değiş
tirdiler, yine milletvekillerinin maaşlarını artırmaya
devam ettiler; falkat her artırış, milletvekillerinin ve
bu müessesenin üzerine göllge düşürdü.
Bütün arzumuz, müessesenin üzerine gölge düş
meden ıbu işin bir çıkarını bulmaktır. Ne yapacak
sın; bunlara tahsisat vereceksin, arabasını sağlaya
caksın, lojmanını sağlayacaksın, birçok imkânlar sağ
layacaksın; hatta ayrıldığı zaman, seçilmediği zaman
da ona birtakım imkânlar sağlamayı düşünece'ksin
'kanunî yoıllarila.
Yülkseik komisyon, yüksek hükümet bunları dü
şünüp de alelacele hu kanunu getireceğine, hu öne
rilenimiz çerçevesinde !bir şey getirmiş olsaydı, her
halde milletvekilleri için daha hayırlı olurdu.
'Bence, maddedeki ayrıcailıkllar, eşitlik prensibini
bozmaktadır. Bir arkadaşımız, tek ibir gün hizmet
etmemiş; hu defa milletvekili olarak seçilmiş, Allah
nasiip ederse, ömrü olunsa 5 sene burada kallacaktır. 15 senesini 'borçlanacak; ne üzerinden borçla
nacak? «Benim filan zamanda, filan yerde işim var
dı» diyecek ve borçlanacak. BorçUanımaya esas ne
olacak? Tahsil durumuna göre, dört senelik üniver
site mezununun ilk tayin edileceği; yani 9 uncu de
recenin üzerinden borçlanma yapacak. Ya bu arka
daşımız üç senelik yüksekokul ımezunuysa, ya bu ar
kadaşımız ıl'ise mezunuysa, ya bu arkadaşımız ilkmektep mezunuysa?.. İşte burada eşitlik 'biraz bozuluyor.
Biz hu eşitliği sağlamak için ne yapalım? 1 inci de
recenin acaba son kademesinden (emekli olacağı
kademeden) mi 'borçlandıralım? O da tamamen eşit
liği ihlal ediyor; hiç almadığı halde, 1 inci derece
den borçlandırmışsın, o da çok ağır olur.
Onun için yüksek komisyon şu geçici 8 madde
den ibaret oılan İS inci maddeyi geri alıp da adalet
ve nasafet daireleri içerisinde, ilk 'tayin edileceği yer
15 inci derece olan bir 'ilkokul mezunu, ilk tayin
edileceği yer 13 üncü derece olan bir lise mezunu
nun kadrosu orası olacağı yerde kallkrp da 9 uncu
dereceye veyahut 11 inci dereceye, 10 uncu derece
ye, 8 inci dereceden gösterge ile 'borçlandırmak 'biraz
eşitliği 'bozuyor, sonra da hemen 1 inci derecenin 4
üncü kademesinden ve ek göstergesi 1 200 olmak
üzere de 'buna emekli maaşı bağlıyoruz.
(Muhterem ankadaşilarım, eski milletvekili arkadaşllarımız da bundan yararlansınlar; ben, yararlan
masınlar demiyorum; falkat, bunun »bir usulü vardır.
84 —

T. B. M. M.

B : 54

24

a

12 â 1985

0: 2

Hepinizin malumu olduğu gibi, parlamenterler
seçildiği günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı ile irtibat kurmak imkânına sahiptirler.
Yalnız orada giriş derecesi yahut tahsil durumuna
göre girebileceği derece vardır veya eğer devlet me
muriyetinden geliyor ise, hakkı müktesebi nerede
kalmışsa oraya göre bir intibak söz konusu oluyor
du. Bu, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden ka
tılma konusu; ilk günden itibaren daha fazla prim
Muhterem arkadaşlarım, eski milletvekillerine ha- I
alınması ve borçlanma hallinde işin disipline edil
zı imkânlar tanınması hakkında -hatırımda kaldığına I
mesi bakımından düşünüknüştür.
göre- 1978 senesinde (bir kanun çıktı. O günün Cum- I
hurbaşkami Sayın Korutürk, hu Kanunu Aınayasa I
15 yıl borçlanma imkânı, biraz evvelki konuş
Mahkemesine götürdü, iptal davası açtı ve kanun I mam sırasında da ifade, ettim, sadece milletvekil
Anayasa 'Mahkemesince iptal edildi. Henüz bunun I lerine ait bir ayrıcalık değildir. 2012 sayılı Kanunum
üzerinden 10 sene geçmedi. Şimdi, kendimizi çıkma- I getirdiği bu imkândan herkesin yararlanma imkânı
za sokmayalım, acele etmeyelim'; 'bunu komisyon al-- I vardır. Esasen bu şekilde düşünülen prim alma halinde,
sın, enine boyuma incelesin, Anayasa Mahkemesinin
10 yıl içim geçecek sürede 940 800 liradır, 15 yıllık süre
kararını da incelesin, diğer mevzuatı da incelesin, I için ödenmesi gereken para 1 411 200 liradır. Dola
biz de !bir iki gün şunları [inceleyelim, aceleye ge- I yısıyla ayda 21 280 liranın ödenmesi söz konusu
tirmeyelim, daha sağlıklı hir kanun çıkaralım. Geç- I dur ve ayrıca bir kişi 15 yılda emekli olduğu takdir
iniş milletvekilleri, hatta ölmüş olan milietvekillleri- I de, alabileceği para, emekli aylığının yüzde 60'ıdır.
nin aileleri, çocukları da yararlansın ve bundan son- I Bu kabil 15 yılda aylık ödenmesi, SSK mevzuatında
ra seçilmeyecek arkadaşlarımıza da yeni imkânlar I da bulunmaktadır. Arz ediyorum efendim,
tanınsın. Biz hu müesseseye gelen, burada geceli gün- I
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim.
düzlü hizmet yapan arkadaşlarımızın hepsinin yarar- I
Madde üzerinde değişiklik yapılmasını isteyen bir
lamımasımı arzu ediyoruz, kimseyi kıskanmıyoruz. Yal- I
önerge vardır, okutuyorum.
nız, 'bazı mesleklerden buraya gelen arkadaşlarımız I
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
hassas olsunlar, yapmasınlar ve müessese üzerine göl- I
391 sıra sayılı •tasarının 18 inci maddesinin Ek
ge düşünmesin. 'Benim temennim budur. Yüksek ko- I
madde 1 metninin en sonuna aşağıdaki fıkranın ek
misyon bunu alırsa Ibizi memnun eder.
I
lenmesini arz ve teklif ederiz.
Hepinize saygılar sunarım.
I
Enver özcan
H. Avni Güler
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt.
I
Tokat
İstanbul
Efendim, madde üzerinde önerge vardır, okutu- I
yorum.
I
Fikri Sağlar
Muhittin Yıldırım
îçel
Edirne
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) Sayın 'Başkan, müsaade eder misiniz?
I
IBarış Can
Sinop
'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Balkan.
I
Bunu kamun çerçevesi içerisinde, 'bu sınırlar içerisinde, enine boyuna görüşüp, konuşup aceleye getirmemek lazımdır. Bir gün evvel Plan ve Bütçe
Komisyonuna hükümetten tasarı gelmiş, pazar günü
ibiz burada çalışıyoruz, pazar günü Plan ve (Bütçe
Komisyonundan geçmiş, bugün de yüksek huzurumuza gelmiştir. Tamamıyla incelemek imkânını dahi
•bulamadık.

|
I
I
I
I
I
I
I

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayım Başkan, değerli arkadaşlarımı; hu 18 inci madde ile getirilen hususlar, 'biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, alelacele hazırlanmış ve
huzurlarınızla getirilmiş hususlar değildir. Bu konu
üzerinde yıllardan heri çalışdimak'tadi'r. Bugüne kadar
çekilen sıkıntılar bellidir. Bu sıkıntıları bertaraf etmek amacıyla, milletvekilinin itibarı ve ekonomik hağımsızlığını sağlamak, hizmeti en iyi şekilde yapahilmeşini temin etmek ve huzurunu sağlamak açısından hu; düzenlemeler gerekli görülmüştür.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
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Ek fıkra :t
«Ancak, milletvekili ve bakanlar, görevde bulun
dukları sürece ve de bu görevleri sona erdikten son
ra, başka bir işte çalışıyorlar ve bunun karşılığında
aldığı ücret (ya da maaş) ile Emekli Sandığından
aldığı maaş, toptamı yürürlükteki milletvekilleri (ya
da bakan) maaş tutarını aşıyorsa, aşan miktar ka
dar, emekli maaş tutarından (Emekli Sandığı ya
rarına) kesinti yapılır.»
BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon ka
tılıyor mu?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNGER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim.,
BAŞKAN — Hükümet?...
DEVDET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Katılmıyoruz.,
ENVER ÖZOAN (Tokat) — Önerge üzerinde
konuşmak istiyorum.
iBAŞKAN — Önerge üzerinde konuşacaksınız,
buyurun.
ENVER ÖZOAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; benim önergem, dik'kat buyurduysanız, gerek halihazırda milletvekili olan ya da ola
cakların, gerekse milletvekilliği
düştükten sonra,
milletvekilli olmayacakların malî durumunda hiçbir
kötülük getirmiyor. Ben, bu önergemle, milletvekil
liği düştükten sonra, milletvekillerinin mağdur du
rumda kalmamalarını sağlayacak hiçbir yenilik geıtirmiyorum, sadece şunu getiriyorum; milletvekilliği
düştükten sonra, ya da bakanlığı düştükten sonra,
eğer dışarıda bir işte çalışıyor ise, o aldığı maaş ile
Emekli Sandığından aldığı maaşın toplamı, yürür
lükteki milletvekilliği maaşlarını
aşıyorsa, sadece
aşan kısım, Emekli Sandığında kalsın diyorum; çün
kü Emekli Sandığı, SSK gibi, biraz önce sayın hü
kümetin de İsrarla üzerinde durduğu aktuarya den
gesi gibi, bir gayretle korunması gerekir ve bu san
dık hepimizin, Emekli Sandığının kaynakları yerden
fışkırmıyor. Bu sandık sağlıklı kaldığı sürece hepimiz
bundan yararlanacağız.
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Önergeyi kabul
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir.
ıBk madde 11 oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 2'yi okutuyorum:
«EK MADDE 2. — Ek birinci madde gereğin
ce T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin, istekleri
üzerine 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen
çalışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden ve
ya bağlı bulundukları meslek kuruluşlanndan veya
hut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden ala
cakları belgelerle belgelemek şartıyla, 20.5.1976 ta
rih va 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek madde
deki esas ve oranlara göre 'borçlandırılır. Borçlan
maya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36
ncı maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tab
losundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun girebile
ceği derecenin ilgili kademesi esas alınır.
Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için
tahakkuk ettirilen borç miktarı ödenmeden (ölüm,
malullük ve 65 yaş haddi hariç) emeklilik işlemi ya
pılamayacağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesinin
hesabında da sayılmaz.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?...
Yok.
CAHİT TUTU1M (Balıkesir) — Sayın Başkan, so
rum var.
İBAŞKAN — Buyurun eefndim.

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
maddede belgeden söz etmektedir. Bu belgenin ni
teliği belirlenmediği için, evvela işyerinden, sonra
bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan ve üçüncü
derecede vergi dairelerinden söz etmekte, daha son
ra da diğer resmî mercilerden alacakları belgelerden
söz etmektedir.
Efendim, bu belgelerin niteliği ve geçerliliğinin
koşulları
nelerdir? Acaıba, sayın hükümet ve komis
Eğer, bu halisane ve sosyal adalet düşünceleriyle
yon,
maddenin
uygulanmasında hangi geçerlilik öl
verdiğim önerge, Anayasanın 86 ncı maddesine ay
çütlerini ve kıstaslarını dikkate alacaklardır? Diğer
kırı ise, ki sayın bakanın düşüncesi o, sosyal. adalet
resmî mercilerden kasıt nedir? işyeri denilince, han
ilkelerini zedeleyen bu Anayasa maddesinin, değişti
gi kanunun kapsamına göre işyeri tarifi söz konu
rilmesi inancında olduğumu belirtiyor, bu maddeye
sudur? Bu konularda aydınlatılmamı diliyorum.
karşı olduğumu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyo
,
Teşekkür ederim.
rum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Sayın Balkan, buyurun.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın milletvekilleri, önergeye hükümet ve ko
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kanundaki bu şemisyon katılmıyor^

Ben diyorum ki, milletvekilliği düştükten sonra,
eğer sadece bonfile yiyorsa yesin; ama bonfilenin yanın
da bi de şatoibriyan istiyorsa, yıllarca devlete emelk
vermiş, 30 - 40 yıl emelk vermiş, devlet memurları
cüzi miktarlarla, oüzi emekli maaşlarıyla idare eder
ken, ikinci bonfileyi de kasaya bırakalım, sandığa
bırakalım diyorum.
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kilde sıralama, bir tanesinin, diğerime üstünlüğünü
gösteren bir sıralama değildir. Esasen, bu şekildeki
sıralama, 2012 sayılı Kanundan aynen alınmış, bir
sıralamadır ve bunun tatbikatı yerleşmiş durumda-

dır.
İşyerlerinden, yani çalıştıkları yerlerden alınacak
belgeler, meslek kuruluşları nın 'tasdikiyle geçerli olmaktadır. Ayrıca vergi dairelerinden ve meslek kuruluşlarından alınan belgeler de bu iş için yeterli olmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Ek madde 2 hakık nda bir önerge vardır, okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
MADDE 18. — Ek madde 2'nin sonuna, «18
yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen çalışma
sürelerinim en çok 15 yılını işyerlerinden veya bağlı
bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut verg!
daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları belgelerle belgelemek şartıyla tüm sandıkla ilgilendinlehler (memurlar) için de uygulanır» ifadesinin eklenmesini arz ederiz.
Saygılarnmızlay
Ayhan Fırat
Malatya

Enver özcan
Tokat

Kenan Nuri 'Nehrozoğlu
Mardin

Ali İhsan Elgin
îçel

Bahriye Üçok
Ordu

Hayrettin Ozansoy
Diyarbakır
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dönüp belgeye müstenit hizmet borçlanma imkânı.
Sayın baıkan da biraz önce bu imkânın var olduğunu söylemişlerdi; şimdi neden katılmadıklarını anlayamadım. Lütfen bu hususta bizi aydınlatsınlar,
İsrarlıyız efendiım,;
BAŞKAN — Efendim,-şimdi hükümet ve komisyon önergeye katılmamıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum...
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım,
sayın bakan biraz önce «Memurlar için de bu imkân var» dediler, var ise önergemi geriye alacağım.
BAŞKAN — Katılmadı, cevabını verdi.
Sayın Bakan, bir cevap arz edecek misiniz?
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
2012 sayılı Kanundan bahsettim, 2012 sayılı Kanunda borçlanma esaslarının ne olduğu gösterilmiştir;
o yetki çerçevesinde kullanılabilir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 3'ü okutuyorum:
«EK MADDE 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan osnra, Yasama Organı
Üyeliği yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan,
T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendiriilmek isteyenlerin
bu isteklerinin Samdık ıkaydına geçtiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren bu Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve aym
tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilir. Bu gibilerin (emekli aylığı almak suretiyle geçmiş süreleri hariç) yine
istekleri üzerine, bu Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince borçlandırılmaları yapılır.»

»BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendiım.
'BAŞKAN — Hükümet?...
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
I
BAŞKAN — Ek 3 üncü madde üzernde söz isKatılmıyoruz efendim.
I
I teyen?... Yak.
BAŞKAN — Komisyon ve 'hükümet önergeye ka- I
I
Ek üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum': Katümamıştır.
I
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
AYHAN FIRAT ^Malatya) — Sayın Başkan, söz
I
Ek 4 üncü maddeyi okutuyorum :
istiyorum.
I
«EK MADDE 4. — Yasama Organı Üyeleri ve»BAŞKAN — Buyurun efendim.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başka I ya dışarıdan atanan balkanlardan görev süreleri sonını, yanlış anlamadıysam, sayın ıbakan, biraz önce, II na erenlerden;
bu imkânım memurlar için de var olduğunu belirtti- II
a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereler. Şimdi bizim önergemiz; bu imkânın, Anayasa- fifi ken bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, kenın eşitlik ilkesine de uygun olarak tüm memurlar Ij senekleri kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödeniçin de geçerli olmasını temin içindıir, 15 sene geriye II mek üzere 1 indi derecenin son kademesi ve iştirak— 87 —
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çilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas
alınır.
b) Diğer sosyal güvenlik (kurumları ile ilgili bir
görevde çalışanlarım istekleri üzerine, müracaatlarının
TC. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılık
ları birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden
hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgi
lendirilmeleri sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile
ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kese
nek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalı
şanların keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar
Kurumuna ödenecek işveren hissesi ilt % 18 kar
şılık arasındaki farkın tamamı kendilerinden, işve
ren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. An
cak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin
hesabında dikkate alınmaz.»
(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri
üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre
aylık bağlanır.
'BAŞKAN — Ek 4 üncü madde üzerinde söz is
teyen?.,. Yok,
Ek 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 5'i okutuyorum:
«EK MADDE 5. — Yasama Organı Üyeliği ya
panlar, dışardan atanan bakanlar ile bu görevleri
sona ermiş bulunanlardan;
a) 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin
değişik (ç), (h) ve (i) fıkraları ile 23.9.1983 tarih
ve 2898 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde be
lirtilen yıllar itibariyle belirlenen yaşları dolduracak
olanlara, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına kese
nek veya prim ödemek suretiyle 15 yıl veya daha faz
la fiilî hizmetlerini tamamlamış veya 15 yıl veya
daha fada süreyi, bu Kanunun dışındaki hükümle
re göre borçlanmış olmaları veyahut borçlandıkları
sürelerle 15 yıl veya daha fazla süreyi doldumaları;
15 yıldan az, 10 yıldan fazla hizmeti ölüp da, bu Ka
nun uyarınca borçlandıkları sürelerle beraber en az
15 yıl hizmeti tamamlamaları;
b) 10 yıldan az hizmeti olup da, bu Kanunun
IBk 2 nci maddesi uyarınca hizmetlerini borçlanmak
suretiyle 15 yıl veya daha fazla süreyi tamamlayan
lara ise, /kadınların 55, erkeklerin 60 yaşını daldurmaları (ölüm ve maluliyet halleri hariç);
— 88
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Şartıyla, aylık bağlanması için T.C. Emekli San
dığına yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından
itibaren emekli aylığı bağlanır.
IBunlara bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci
maddesi hükümleri uygulanır.
Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkla
rın hesabında da bu madde uygulanır.
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında
2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uy
gulanmaz.
İBAIŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen?...
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Söz istiyorum.
'BAŞKAN — Buyurun efendim.
Sayın Şen, süreniz 5 dakika efendim.
. HÜSEYİN ŞEN ^Artvin) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; efendim ek 5 inci maddeye bak
tığımız zaman, bana göre, hakikaten kabulü zor bir
hüküm getiriyoruz. Tabiatıyla, milletvekillerinin ge
rek miltetvefkilliiği süresinde, gereik ondan sonra mağ
dur olmamaları için onlara sosyal bir imkân getirme
ye kimsenin bir diyeceği yoktur. Şurası da hiç unu
tulmamalıdır iki, hiç kimse milletveikilii olacağım za
man daha büyük emeklilik imkânlarına sahip ola
cağım diye milletvekilliğine aday olmaz, kimse için
bu, garanti de değildir.
Milletvekilli, her ne kadar bir sosyal güvenlik
kurumuna girememiş, üye olamamış da, milleıüvekili
olduktan sonra olacak ise bu, ikendi tedbirsizliğinin
de bir sonucudur, bunu da kabul etmek lâzım; yani
bütün hayatını miilletvekilliğime veya onun getireceği
imkânlara bağlamış olan bir kişinin, memlekette
milleti iyi bir şekilde temsil edeceğine ben şahsen
inanmıyorum.,
Yıllardan beri bu ihtiyaç hissedilmiş de, buraya
kanunu getirilememiş ise, zannediyorum bunun bir
çok sebebi vardır, bunu engelleyecek mutlaka bazı
değer hükümleri de vardır. Bir kişinin milletvekili
de olsa, 15 yıllık bir hizmetten sonra, ki o da borç
lanmak suretiyle, 1 inci derece devlet memurunun
ulaşabileceği en son kademe ve en yüksek göster
geden emekli olabilmesini anlamak mümkün değil
dir. Bu, hele tahsil derecesi de tabiatıyla burada ay
rı ayrı ortaya konımadığına göre, hakikaten bana göre
büyük bir haksızlık olacaktır.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Maaş en üst dere
ceden alan bir kişi olarak mı konuşuyorsun?
HÜSEYİN ŞEN ^Devamla) __ Efendim, ikin
ci bir hususa, daha önemli bir hususa geliyorum,
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Şimdi burada zannediyorum geçmişteki milletvekil
lerine atıf yapılarak; (b) fıkrasında şöyle denilmiş;
«10 yıldan az hizmeti olup da, bu Kanunun ek 2
nci maddesi uyarınca hizmetlerini borçlanmak sure
tiyle 15 yıl veya da'ha fazla süreyi tamamlayanlara
lise, kadınların 55, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları
(ölüm ve maluliyet halleri hariç)»;
(Bakıyoruz, en arkada 1983 yılında milletvekili ol
muş olanlara ise, aynı şekilde onlarım da 10 yıldan
az hizmetleri var ise borçlanmak suretiyle 15 yıllarını
'tamamlıyorlarsa, kadınlar için 45,, erkekler için 50
yaşını getiriyor. Peki bu 10 yıllık farta hangi, hakla,
hangi adalet anlayışı ile yaratıyoruz? Ben 'buna ina
namıyorum. Bu bakımdan daha fazla 'konuşmak
istemiyorum.
Sayın komisyonun Ibu maddeyi mutlaka geri al
masını, hiç olmazsa bu dönem milletvekillerinin; ken
dilerini koruyucu şekilde 'bu kanunu çıkardıkları,
şeklindeki ithamlara maruz dalınmamasını saygı ile
arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen.
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var Sayın
Başkanım.
BAŞKAN —Soru varsa, buyurun. (ANAP sıra
larından «Oylamaya geçildi» sesleri)
'Hayır, hayır oylatmadım... Rica ederim, kabul
edenler dedim ve ondan sonra kestim, oylamayı bitirmedim. Lütfen... Görmedim.
Sorunuzu sormak için buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
demin bir soru soruldu. Aynı soruyu ben de soru
yorum ve sayın hükümetten bu sorunun cevabını is
tiyorum.
ikinci sorum da şudur : Bu şekilde hiç fiilî hiz
meti olmadığı halde, 15 yıl borçlanarak emekli olan
bir kamu görevlisi var mıdır Emekli Sandığı statü
süne tabi olarak, maluller ve sakatlar hariç, bunun
dışında acaba 15 yılda emekli olan var mı? Açıkça
bunu soruyor ve cveap istiyorum.
Teşekkürler.
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
•DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
1953 yılından evvel bunun uygulamaları vardır; ama
da'ha detaylı olarak yazılı cevap verdim.
'BAŞKAN — Yazılı olarak bilgi sunacaklar.
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Ek madde 6'yı okutuyorum :
«Ek Madde 6. — a) Bu Kanunla ek ve de
ğişikliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum kese
nek karşılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oran
lar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi
nin (a) ve (d) fıkralarında gösterilen oranlar esas alı
narak yükseltilmiş sayılır.
b) «•Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malul
lüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul
ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri
Hakkında Tüzük» ile «Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname» ve «Vazife
'Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında
Tüzük» ıhariç bu Kanunda geçen diğer «tüzük» de
yimleri «yönetmelik» olarak değiştirilmiştir.»
BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen?
Yok.
Ek madde 6*yı oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 7'yi okutuyorum :
«IBK MADDE 7. — T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on
yıllık zamanaşımına tabidir.»
BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde söz isteyen?
Yok.
Ek madde 7'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 8'i okutuyorum :
«EK MADDE 8. — Kanunla kurulan sosyal gü
venlik kurumlan ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan san
dıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlük 'tarihini takip
eden aybaşından itibaren prim veya kesenek ödemek
suretiyle i%ilendirileceklerden kadın iştirakçilere 20
fiilî hizmet yılını ve (50) yaşını, erkek iştirakçilere
25 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşını, 1 Ocak 1990 ta
rihinden iti'baren ilgilendirilecek kadın iştirakçilere
20 fiilî hizmet yılını 55 yaşım, erkek iştirakçilere 25
fiilî hizmet yılını 60 yaşını doldurduklarında, istek
leri üzerine T. C. Emekti Sandığınca emekli aylığı
bağlanır.»
BAŞKAN — Ek madde 8 üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok.
Sayın Bakan, sayın komisyon; sizden bir hususu
tavzih etmenizi rica ediyorum.
Dördüncü satırda, «25 fiilî hizmet yılını ve 55
yaşını...» tabiri1 var, altındaki satırda, yani 5 inci
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satırda «2)0 fiilî hizmet yılını 05) yaşını...» diyor.
«ve» olmayacak mı orakla?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÜZÖÜSÜ
ALAATTİ'N FIRAT -(Muş) — ««Ve» olacak efendim.
BAŞKAN — '«Ve» olacak, oraya «ve» kelimesini
ilave ediyoruz, redaksiyon olarak.
ıBu düzeltme ile ek madde 8'i oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Ek madde 9'u okutuyorum :
«EK 'MADDE 9. — Türk Vatandaşlarıyla evlen
miş yabancı uyruklu kartlara, Türkiye'de ikamet- et
tikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alına
rak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık
'bağlanır.»
BAŞKAN — Ek makide 9 üzerinde söz isteyen?
SALfM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu
radaki «karılar» tabiri yerine dana başka bir tabir
kullanılamaz mı?
BAŞKAN — «Karı, koca» tabiri Medenî Kanu
numuzda da vardır.
Söz isteyen? Yok.
Ek madde 9'u oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
18 inci maddeyi kabul edilmiş bulunan Ek 1, Ek
2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek ^9 uncu
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum :
İMADDE 19 — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla
eklenen Ek - 1 inci maddeye aşağıdaki bent eklen
miştir.
«Yukarıdaki hükümler, 22.'6.1956 tarih ve 6741
sayılı Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent gere
ğince malullük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve ye
timleri hakkında da uygulanır.»
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?. Yok.
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'20 inci maddeyi okutuyorum :
(MADDE 20. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na '8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun ile eklenen
değişik Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir.
«15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlan
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mış 'olanların yalnız kendileri yukarıdaki hükümler
den faydalandırılırlar.»
BAŞKAN — 20 inci madde üzerinde söz isteyen?
Yok.
!
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'21 inci maddeyi okutuyorum :
İMADDE 21. — Yasama Organı Üyeleri ile dı
şardan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişiklik
lerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna ay
kırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeyi okutuyorum :
'MADDE 22. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
«GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık Yönetim Ku
rulunca bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş
kararların ilgililere tebliğine devam edilir.
İlgililer, bu kararlar üzerine, Sandık aleyhine ida
rî dava açabilirler.
Sandık Yönetim Kurulunca verilmiş kararların da
ha önce tebliğ edilmiş olması nedeniyle idarî dava
açma süreleri işlemeye başlamış bulunanların bu sü
releri kesilmeyeceği gi'bi bu Kanun, idarî dava açma
süreleri geçmiş olanlara da yeni bir hak vermez.»
'BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kalbul
edenler... Etmeyenler... Kalbul'edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun bu
Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkra
sında belirtilen emeklilik • keseneği 1986 yılı için %
10, 1987 yılı için !% 11, (d) fıkrasında belirtilen ku
rum karşılığı ise 1986 yılı için % 18, 1987 yılı için
% 20 olarak uygulanır. Bu oranlar belirtilen yıllarda
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı mahiyetindeki
diğer oranlar hakkında da aynen uygulanır.
I(f-) fıkrasında 'belirtilen ek karşılık ise 1986 yılı
için % 2, 1987 yılı için % 3 olarak uygulanır.
(BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz
isteyen? Yok.

— 90 —

T. B. M. M.

B: 54

Madde 'hakkında bir önerge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 391 sıra sayılı 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 'ile Bu
Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu 'Kanunlara Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının
22 nci maddesinin geçici madde 2 nin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
•Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak!

'Mustafa Kemal Toğay
İsparta /

İsmail Üğdül
Edirne

Hikmet 'Bicentürk
'İçel

İsmail Sarulhan
Ankara
IMadde 22. —
Geçici madde 2. — 5434 sayılı Kanunun bu ka
nunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a)1 fıkrasında
belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için yüzde 10,
1987 ve 1988 yılları için yüzde 11, (d) fıkrasında be
lirtilen kurum karşılığı ise 1986 yılı için yüzde 18,
1987 ve 1988 yılları için yüzde 19 olarak uygulanır.
Bu oranlar, 'belirtilen yıllarda emeklilik keseneği ve
kurum karşılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkın
da 'da aynen uygulanır.
l(1f) fıkrasında 'belirtilen ek karşılık ise 1986 yılı
için yüzde 2, 1987 yılı için yüzde 3 olarak uygula
nır.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
•BAŞKAN — Hükümet?
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
3 üncü madde ile paralellik sağlaması açısından ka
tılıyoruz.
BAŞKAN — önergeye, komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor.
önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi 'bu değişik şekliyle oyları
nıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 3. — Aylık 'bağlanması için
gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık bağlanma
mış ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tari
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hinden sonra yapacakları yazılı müracaatı takip eden
aybaşından itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de
dikkate alınarak müstehak olmaları şartıyla aylık
bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emek
lilik ikramiyesi ödenmez.»
'BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde ko
nuşmak isteyen? Yok.
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun
'bu Kanunla değişik (74) üncü maddesinin değişik
likten önceki iki, üç ve dokuzuncu »bentlerinde yazılı
durumda olup da süresi içinde müracaat etmeyen
lerle* diğer veya aynı bir yüksekokula başlamayanlar
dan aylık bağlanmamış erkek çocuklara, bu Kanun
daki şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten .sonra yapacakları müracaatı ta
kip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.»
'BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz
isteyen? Yok.
Geçioi 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce, Türk Vatandaşlığını kaybet
meleri veya Hükümetten izlin almaksızın yabancı
memlekette vazife kabul etmeleri nedeniyle aylık
bağlanamayanlarla emekli, dul ve yetim ayiıfeları
kesimlerin, yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmaları
şartıyla bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alı
narak, müstehak olmaları halinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten, sonra yapacakları müracaat
larını takip eden aybaşından itibaren aylıkları yeniden
veya iadeten bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için
aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.»
BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz
isteyen? Yok.
Geçici 5 incd maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul "edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
Geçici 6 nci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 6. — İki cihetten aylığa müstehak olanlardan aylıklarından birini tercih için ara
nan süreleri geçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden
aybaşından itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri de
dikkate alınarak, müstehak olmaları şartıyla, tercih
ettikleri aylıkları bağlanır. Bunlara geçmiş süreler
için aylık ve emeklilik İkramiyesi ödenmez.»
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BAŞKAN — Geçidi 6 ncı madde üzerinde söz
almak isteyen? Yok.
Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİDİ MADDE 7. — Bu Kanunun 19 uncu
maddesi ile 1239 sayılı Kanunun Ek 1 inci madde
sine eklenen bent gereğince; bu Kanunun yürüdüğe
girdiği tarihten önce, 6741 sayılı Kanun hükümleri
ne göre malullük aylığı bağlanmış olup da ölenlerin
dul ve yetimlerinin müracaatları üzerine kendilerine
maddedeki şartları taşımaları kaydıyla müracaat ta
rihlerini takip eden aybaşından itibaren dul ve yetim
aylığı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve
emekliili'k ikramiyesi ödenmez.»
BAŞKAN — Geçici 7 nci makide üzerinde söz
almak isteyen? Yok.
Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum :
^GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce, 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi uyarınca tarh ve tahakkuk etmiş ve tahsil edil
memiş bulunan % 10 gecikme zamları silinir ve bu
devreye ait kurumlarca Sandığa ödenmesi gereken
kesenek ve karşılıkları ile \% 2 ek karşılıkları, Bu Ka
nunun yürürlük taribiine kadar yatırmamış bulunan
ların bu paraları, bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren üç ay içinde yatırmaları şartıyla % 30 ge
cikme zammı tahakkuk ettirilmez.
'Bu sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci madde
nin bu Kanunla değişik bükümlerine göre işlem ya
pılır.»
•BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz
almak İsteyen? Yok.
Geçici 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ 'MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlük
tarihinden önceki çeşitli hükümlere göre 10 yıllık
aylıkları defaten ödenmiş olanlarla, sonradan ölen
lerin dul ve yetimlerine bu Kanunun diğer hüküm
leri de dikkate alınarak, müracaat tarihlerini takip
eden aybaşından İtibaren aylık bağlanır. Bunlara
geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi
ödenmez.»
BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz
almak isteyen? Yok.
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Geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 10. — 5434 sayılı Kanunun
49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde mü
racaat edememiş olmaları sebebiyle aylık bağlanama
mış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine vazife
malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun ilgili maddesine
göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itilbaren 1 yıl içinde T. C. Emekli Sandı
ğına müracaat etmeleri halinde, müracaat tarihini ta
kip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara
geçmiş süreler için aylık ödenmez.»

•BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde
söz almak isteyen?.. Yok.
Geçici 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici l'l inci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Yasama Organı Üyelikleriyle, açıktan
tayin edildikleri Bakanlıkları devam edenlerin,'
a) T. C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak il
gi tendirijmekte olanlardan, 1 inci derecenin 4 üncü
|
kademesine gelmemiş bulunanların, emeklilik kese
I
neklerine esas tutulacak derece, kademe ve ek göster
geleri bu Kanunun yürürlüğe girdliği tarihi takip eden
aybaşından itilbaren Ek-1 inci maddede yer alan esas
lara göre tespit edilir.
I

I

I
I
I
|

b) Henüz T. C Emekli Sandığı ile iştirakçi ola
rak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik
kurumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren T. C. Emekli Sandığı
ile Ek4 inci madde esaslarına 'göre iştlirakçi olarak
ilgilendirilirler. Bunlardan hiç bir sosyal güvenlik ku
rumuyla ilgilendirilmemi'ş bulunanların bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde geçen
süreleri için ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri
adlarına bor çkaydedilerek, kurum karşılıkları T.B.
M.;M.'den tahsil olunur.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler
hakkında bu Kanunun Ek-2 nci maddesi gereğince
.borçlandırma işlemi yapılır.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var
mı?
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan, bu
maddeye gelinceye kadar düzenlenmiş olan aslî hü-
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kümler halen parlamentoda olanlara uygulanmasıyla
ilgili. Burada benim görebildiğim çelişki, geçici 11
inci madde ile ek 5 arasındadır. Ek madde 5'in (b)
bendinde, «10 yıldan az hizmeti olup da, bu Kanu
nun Ek 2 nci maddesi uyarınca hizmetlerini borç
lanmak suretiyle 15 yıl veya daha fazla süreyi ta
mamlayanlara ise, kadınların 55, erkeklerin 60 yaşı
nı doldurmaları» demektedir, bu şart getirilmekte
dir.
Halihazırda bu durumda olanlar için, 11 inci mad
de herhangi bir şart getirmiyor, normal yaş şartı dı
şında, burada getirilen özel yaş şartı dışında, normal
yaş şartı uygulanıyor. Bu iki şeyi nasıl telif edece
ğiz? Bu şekliyle kabul edilemez bir madde.
ikinci sorum; ek geçici madde 11'in (a) fıkrasın
da, «1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmemiş
bulunanların» diyor. Diyelim ki, 5 inci derecede ve
ya 6 ncı derecede bir arkadaşımız, ne olacak?.. «Bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren E k - 1 inci maddede yer alan esaslara
göre tespit edilir» diyor. Yani, otomatik olarak 1 in
ci derecenin 4 üncü kademesine getirilecek. Peki,
emekli keseneği kesilmeyecek mi, geriye dönerek bir
ödeme yapılmayacak mı? Yani, diyelim ki, 6 ncı de
recede olan bir kimse paraşütle atlayarak veya 5 in
ci derecedeki bir kimse paraşütle atlayarak l'in 4'üne
oturacak; ne olacak, ne kadar süre sonra, emeklilik
keseneğide kesilerek, emekliliğe hak kazanacak?
Emekli keseneği 1 inci derecenin 4 üncü kademesin
den hiç kesilmeden hemen emekli olabilecek mi efen
dim? Bunu soruyorum. Bu niteliği ile de bu madde
kabul edilemez.
Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermeden ön
ce bir dakikanızı rica edeyim efendim.
Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremizin dol
masına çok az zaman kalmıştır, ancak kanun müzakeratının bitmesi için de 4 veya 5 maddemiz kalmış
tır. Bu sebeple, kanun tasarısının bitimine kadar sü
renin uzatılmasını tasviplerinize sunacağım: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, geçici 11 inci madde, ek 5 ve ek 12
ile beraber mütalaa edildiği takdirde bir çelişki olma
dığı görülür.
Arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Geçici 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben emekli ke
seneğini sordum Sayın Başkan, cevap vermiyorlar.
Bu nasıl intibak ettirilecek?
BAŞKAN — Cevabı böyle veriyorlar efendim.
Oylamaya geçtik.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Millî irade te
celli etmiştir.
BAŞKAN — Geçici 12 nci maddeyi okutuyo
rum :
«GEÇlCt MADDE 12. — Bu Kanunun yürür
lüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya Ba
kanlığı sona erenlerden;
a) Halen T. C. Emekli Sandığı ile ilgili bir gö
revde bulunanların, emeklilik keseneklerine esas tu
tulacak derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren 1 inci derecenin son kedemesi ve işti
rakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge
ye yükseltilerek, kesenekleri kendilerinden, karşılık
ları da kurumlarından alınır.
b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir
görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatları
nın T. C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi
takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum
karşılıkları birinci derecenin son kademesi ve iştirak
çiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge
üzerinden hesap edilmek şartıyla T. C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal gü
venlik kurumları ile olan ilgileri aym tarihten itiba
ren kesilir.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile
ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek
ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu
ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların
keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık ara
sındaki farkın tamamı kendilerinden, işveren hissesi
de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suret
le geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında
dikkate alınmaz.»
(a) ye (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri
üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre
aylık bağlanır.
c) T. C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal
güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunanlardan
halen hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa
yaptıkları müracaatlarını takip eden aybaşından iti
baren bu Kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağ93 —
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lanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları
emekli aylıkları kesilir.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler
hakkında bu Kanunun Ek 2 nci maddesi gereğince
borçlandırma işlemi yapılır.
Bu gibiler için; hak kazandıkları ve istekte bu
lundukları takdirde ek 5 inci madde esaslarına göre
emeklilik işlemi uygulanır.
d) T. C. Emekli Sandığından emekli olanlarla,
ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağ
lanmış olan emekli, dul ve yetim aylıkları, bu Kanu
nun yürürjiüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından
itibaren, bu Kanunla geıirilen ve aylık bağlanması
na esas tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile
aylık bağlama oranları esas alınmak suretiyle yük
seltilir.
e) Ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine diğer
sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar San
dığa yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından iti
baren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltilerek
sandıkça ödenir. Bunların diğer sosyal güvenlik ku
rumlarından bağlanan aylıkları aynı tarihten itibaren
kesilir.
BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde söz
isteyen?.. Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
12 nci maddede şu çelişkiler ortaya çıkacaktır; aca
ba yanılıyor muyum, sayın hükümet, bu konuda bi
zi tenvir ederler mi?
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BAŞKAN — Sayın Tutum...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle müzake
re olmaz efendim.
BAŞKAN — Olur veya olmaz Sayın Tutum; bu
kadar cevap veriyorlar.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eğer bizi hırçın
lığa itmek istiyorlarsa, biz de konuşuruz. «Filan
I maddesi cevap veriyor» diyor; böyle cevap olmaz.
Lütfen ikaz buyurun Sayın Başkanım.

ı
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BAŞKAN — Cevabını o şekilde veriyorlar; «Şu
şekilde cevap veriniz» diye, ben kendilerine nasıl
söyleyebilirim. Sizin arzu ettiğiniz şekilde cevap ver
meye mecbur değildir.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama müzakere
lerin yolunda cereyan etmesinden sorumlusunuz Sa
yın Başkanım; «Böyle cevap olmaz» diyebilirsiniz.
BAŞKAN — O kadar cevap veriyorlar.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biz şifre ile sor
muyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — O kadar cevap veriyor Sayın Tu
tum.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap veriyorlar; bu
yurun.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuda bir
maddeye bakarak meseleyi çözmek mümkün değil
dir. Emekli Sandığı Kanununda, diğer kanunlarda
olduğu gibi, her madde, hemen hemen, başka birkaç
madde ile iltisaklıdır. Bu bakımdan, konunun tama
mına tam olarak vâkıf olmadan cevap vermek, tak
dir edersiniz ki, mümkün değildir.

Efendim, aynı üniversite kürsüsünde iki kişi var;
bunlardan bir tanesi eski parlamenter.. Şimdi, bu iki
kişiden bir tanesi, farklı bir emekli ek göstergesin
den emekli keseneği kestirecek, öbürü ise, üniversite
öğretim üyelerine tanınmış olan en yüksek ek göster
ge - normal olarak onlara öngörülmüş olan - üzerin
Şimdi, biraz evvel belirtmiş olduğum 15 inci mad
den emekli keseneği kestirecek. Şimdi, bütün daire
denin (h) fıkrasını okuyorum: «Kazanılmış hak ay
lerde veya işyerlerinde, eski parlamenter doktor ve
lık derecelerinden en çok 3 aşağı dereceye kadar
meslektaşı eski parlamenter profesör ve parlamenter
olan kadrolara atanan veya seçilenlerin, aylıkları ge
olmayan profesör gibi ikilikler olacak; bu ikiliği na
nel
hükümlere göre tespit edilmekle beraber, emek
sıl kabul ediyorlar, bu nasıl bir uygulamadır, nasıl
lilik
keseneklerine ve kurum karşılıklarına, kazanıl
olacak bu, buna kim tahammül edebilir? Lütfen, bu
konuda açıklama getirsinler.
I mış aylık hak derece ve kademeleri esas alınır. Bun
lar, kesenek ödedikleri derecelerin son kademesine
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
kadar kademe ilerlemesinden yararlanırlar; ancak
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
atandıkları veya seçildikleri tarihlerdeki derece ve
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emekli Sandı
kademeleriyle,
ilerledikleri kademe tutarları arasın
ğı Kanununun 15 inci maddesinin (h) fıkrası, bu hu
daki
farklara
ait
artış farklarının, kesenek ve kurum
susların cevabını teşkil etmektedir.
karşılıklarının tamamı ilgililerin aylıklarından kesi
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Nedir, cevap ne
lir.»
dir Sayın Bakanım? Şifreyle cevap vermeyin, lütfen
Arz ederim efendim.
adil olalım; şifreyle konuşmuyoruz biz.'
j
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Cevap değil bu;
ikilik devam edecek mi?
BAŞKAN — Sayın Erel, buyurun sorunuzu so
run efendim.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, an ön
ce yasalaşmış bulunan 390 sıra sayılı Kanun tasarı
sıyla, hükümetimiz yaş haddini yükselterek, mevcut
çalışan işçilerin, emeklerinden ve deneyimlerinden
yararlanmanın daha yerinde ve geçerli olacağını sa
vunmuş ve bu yasa tasarısı da, iktidar partisine men
sup arkadaşlarımızın oy çokluğu ile kabul edilmiş
tir.
Şu anda mevcut, müzakeresi yapılan bu yasa ta
sarısı kanunlaştığı takdirde, daha önce yasama or
ganı üyeliği veya bakanhk yapmış olanlardan, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkili bir daire
de çalışanlar bu kanunun cazibesinden, faydasından
yararlanarak - yani, alacağı maaş daha yüksek oldu
ğu takdirde - mevcut işlerini bırakabileceklerdir...
BAŞKAN — Efendim, sualinizi sorun lütfen.
SALİM EREL (Konya) — Bu arkadaşların işle
rini bırakması ile devletimizin kaybı ne olacaktır?
Bir taraftan, işçilerimizin yaş haddini...
BAŞKAN — Sualinizi sordunuz «Ne olacaktır?»
dediniz, sordunuz; tamam efendim.
SALİM EREL (Konya) — Bu durum, devlet için
bir kayıp olacak mıdır, olmayacak mıdır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Olmayacaktır Sayın Başkan.
BAŞKAN — Geçici 12 nci maddeyi oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Geçici 13 üncü maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 13. — Çeşitli sosyal güven
lik kurumlarına tabi hizmetleri toplamı veya bu ku
rumlardan birine tabi olarak geçen hizmetleri, 10 yıl
dan az olup da, bu Kanunun ek 2 nci maddesi uya
rınca hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını borç
lanmak suretiyle en az 15 yıl fiilî hizmeti olan yasa
ma organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan;
a) 1983 yılında seçilen ve bakanlığa atananlarla
daha önceki yıllarda bu görevleri sona erenlerden,
kadın ise 45, erkek ise 50 yaşını,
b) 1988 yılında seçilen veya bakanlığa atanan
lardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını,
c) 1993 yılında seçilen veya bakanlığa atanan
lardan kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını,

24 , 12 * 1985

0: 2

Dolduranlara istekleri üzerine ek 5 inci madde
esaslarına göre aylık bağlanır.
Maluliyet ve ölüm nedenlerinden dolayı aylık
bağlanması halinde yukarıdaki fıkralarda sözü edi
len yaşlar aranmaz.
Yasama dönemleri tamamlanmadan seçimlerin
erken yapılması halinde yukarıdaki fıkralarda yer
alan yaşlar yeni seçim tarihlerine göre aranır.
Ara seçimlerde seçilenlerle seçim dönemi arasın
da bakanlığa atananlarda ise, seçildikleri veya atan
dıkları seçim döneminde uygulanan yaşlar aranır.
BAŞKAN — Geçici 13 üncü madde üzerinde söz
isteyen?.. Yok».
Geçici 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 14 üncü maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlük
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı işti
rakçisi bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Ka
nunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev ka
dını olarak geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4
üncü maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları uyarın
ca borçlanabilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir.
Geçici 15 inci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışan
lardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, da
ha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenle
rin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren
Sandıkla ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik ke
senekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerin
den % 15 olarak kesilir, kurumları da % 18 karşılık öderler.»
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde,
bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Geçici 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 16 nci maddeyi okutuyorum :
«GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici 15 inci madde
uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olur
sa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal gü95 —
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venlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların is
tekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden
aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkla
rı üzerinden geçici 15 inci maddedeki kesenek ve
karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl
bir kademe her üç yılda bir derece yükseltilmek ve
tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri
sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile
ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek
ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu
veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici
20 nci maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri
gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin .tama
mı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi
ne tabi kurumların emekli sandıklarına ödenecek iş
veren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki farkın ta
mamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran iş
yerinden tahsil edilir.
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde,
bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.
Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikrami
yesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli
keseneğine esas aylıkları da, tahsil durumları itiba
riyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer
alan yükselebilecekleri azamî derece ve kademeyi ge
çemez.»
BAŞKAN — Geçici 16 nci madde üzerinde söz
isteyen?.. Yok.
Geçici 16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeyi, kabul edilmiş bulunan geçici 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16
nci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
23 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
24 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın komisyondan bir ricamız var; sahife 28'de
ek madde 8'de demin bir «ve» kelimesini ilave et
tik, «ve 55 yaş» dedik; o satırın sonunda... «fiilî hiz
met yılını ve 60 yaşını» olması lazım, oraya da bir
«ve» kelimesinin ilavesi gerekmektedir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Sayın Başkanım, vir
gül (,) veya «ve» olması gerekir, o bakımdan katılı
yoruz.
BAŞKAN — Peki efendim.
Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belirt
mek isteyen var mı?
Sayın Tutum, lehte mi aleyhte mi?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; hepinizin dikkatini çektiği gi
bi, aslında bugün müzakeresini yaptığımız kanunun
asıl renkli hükümleri, biraz evvel ekspres hızıyla ge
çen hükümlerdir; bunu kimse inkâr edemez. Bundan
önce geçen teknik nitelikteki hükümler, aslında, bir
kinini yutturmak için etrafını şekerle bezemek gibi,
oldukça olumlu birçok hükümlerdir. Bu da bellidir.
Saygıdeğer üyeler, bizim, devlet olarak bir sosyal
politikamızın, sosyal güvenlik politikamızın olmadı
ğını gösteren çok güzel örneği şu anda hep birlikte
sergiliyoruz. Nedir bu? Türkiye'deki mevcut mev
zuat içerisinde en hurdahaş olanı, en biçare olanı,
Emekli Sandığı mevzuatıdır ve hepinizin de bildiği
gibi, genel gerekçede de ifade edildiği gibi, 199 kez
değişmiştir, bu değişiklik de 200 üncü oluyor; «Ha
yırlı olsun» diyeceğiz. Ancak, şunu da söyleyelim;
Türkiye'de emekli mevzuatı, emekli hukuku dediği
miz zaman, artık devlet olarak, belki onurlu bakama
yacağımız, bu derece kötü bir mirası alıp, ondan yep
yeni bir sosyal hukuk yaratmak zorunluluğunu da
hep birlikte hissetmeliyiz.
Benim sormak istediğim hususlar şunlardır :
1. Acaba hükümet, emekliliğe esas aylık kavra
mını açıklığa kavuşturarak, bugün emekli olanı bü
yük ölçüde açlığa mahkum eden bu mevzuat sakat
lığını düzeltmeyi göze alabilmiş midir? Hayır. Ne
den göze alamamıştır? Ekspres hızıyla çıkardığı ka
nun hükmünde kararnamelerle, 17 çeşit ödeme reji
mini personel hukukuna musallat etmiş ve bunun
adına da sayın hükümet «reform» demiştir.
Eğer biraz dikkat" ederseniz, bir taraftan iş güç
lüğü, iş riski ve eleman temininde güçlük zammı, yi
ne aynı mülahazalarla, özel hizmet tazminatı ve ni96 —
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hayet çeşitli meslek mensuplarına getirilen ödeme
ler, asıl ödemelerin bir katını aşmıştır. Bu, görülme
miş bir uygulamadır ve bunlar emeKİiliğe esas sayıl
mamaktadır. Yıllarca mücadelesini verip, sadece ek
göstergeleri emekliliğe saydırabildik. Oysa bugün,
eğitim ve öğretim tazminatı, emniyet mensupları
tazminatı, hâkim ve savcılar ödeneği, mülkî idare
tazminatı, üniversite öğretim elemanlarının Ödenek
leri, özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, iş riski ve ele
man temininde güçlük zamlarının hiçbirisi emeklili
ğe esas sayılmamaktadır.
Hükümetin yapacağı iş; emekli hukukunda birin
ci nokta, evvela memuru insanca yaşanır bir emekli
liğe kavuşturabilmesi içiu, aktif vazifede iken almak
ta olduğu aylığa yakın derecede bir aylığı vermeyi
göze almasıdır. Bugün emeklinin aldığı, yüzde 70 80 arasındaki oran hiçbir şey ifade etmiyor; çünkü
hesaplama, çıplak maaş üzerinden yapılmaktadır.
Böyle bir emeklilik mevzuatı, elbetteki hükümeti palyatif bazı tedbirleri arka arkaya bu yüce Meclise ge
tirerek, çözüm aramaya iter.
ikinci nokta; sanıyorum ki hükümetin ek sosyal *
sigorta olanaklarını düşünmesi zamanının geldiğidir.
Hükümet, eğer bugünkü sistem içinde yürütemiyorsa, acaba sosyal politikasında ne gibi tedbirleri dü
şünmektedir; bunu açıklamak ve bunun çarelerini
bulmak zorundadır.
Üçüncü nokta; sosyal güvenlik kuruluşları ara
sında farklılıkların nasıl giderileceği konusunda cid
dî bir çalışma içine girmelidir; bunu da maalesef gö
remiyoruz.
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Nihayet, yıllardan beri bir türlü çözüme kavuş
turulamayan fiilî hizmet zammı müessesesine ne ya
pacaktır hükümet? Bizim 29 adet, kamu personeli,
kamu hizmetlileri için teklif ettiğimiz fiilî hizmet
zamları, maalesef komisyonlarda bekletilmektedir.
Neden? Hükümet, bu konuda bir politika üretecek
ve komisyonlara bilgi verecek ve dolayısıyla bu tek
lifler ona göre bir işlem görecek. Nerede, hani fiilî
hizmet zamlarıyla ilgili hükümet politikası?
Saygıdeğer üyeler, gördüğünüz gibi, hükümetin
sosyal politika anlayışı, işte böyle gecenin bu vak
tinde, belli amaçlarla birtakım hükümleri alelacele
olupbittiye getirerek geçirmek şeklinde tezahür et
mektedir; hepiniz buna tanık oldunuz.
Saygıdeğer üyeler, bu nedenle bu tür oldubittile
re karşı tavrımız gayet açıktır ve bu nedenle oyu
mun kırmızı olacağını arz eder, hepinize saygılar su
narım. ^SHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; memleketimiz ve ilgililer için hayırlı
olmasını diliyorum.
Çalışma süremiz dolmuştur. Gündemdeki konu
ları sırasıyla görüşmek için, 25 Aralık 1985 Çarşam
ba günü; yani bugün saat 15.00'te toplanmak üzere
birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 00.20

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Bursa-Mustafakemalpaşa İlçesi Tepecik Kasabasındaki
Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (71783)
Türlüye Büyülk Millılet Meclisi Başkanlığına
Bursa-Mustafakemalpaşa İlçesi Tepecik Kasabası
hudutları dahilinde 'bulunan Hazine adına 'tescilli
gayrimenlkuilerle ilgili olarak aşağıdaki soru önergemin ilgili 'bakanilılklar adına Sayın Başbakan Turgut

özail tarafından yazılı olarak
çevapûandırıllıriıasına
aracılığınızı saygılarımla arz edecim.
Davut Abacıgil
Balıkesir
©ursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tepecik Kasa
bası hudutları dahilinde Girdap, Papulok mevkile
rinde 'bulunan 1 253 parsel sayılı 34 300 metre mik
tarında Hazine adına tescilli gayriimenkuller Bursa.
Toprak İskân Müdürlüğüne izafeten Mustafakemal
paşa Mal Müdürlüğünce ecrimisil suretiyle kiraya ve
rilmekte, kiracılar adına tahakkuk ettirilen eorimisM-
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ler de 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75 inci mad
desi gereğince talhsil edilmektedir.
Ancak kiralannı muntazaman ödeyen topraksız çift
çi köylülerden alınarak 'başka ihtiyaç sahiplerine verile
ceğinden bahisle icarlarında bulunan gayrimenkullerim Mal Müdürlüğüne terk ve teslimi için tebligatlar
yapılmaktadır,
a) Anayasamızın 44 üncü maddesinde, «toprak
sız olan veya yeterli toprağı •bulunmayan, çiftçilikle
uğraşan köylüye toprak sağlamak için (gerekli ted
birleri alır» denildiğine göre, Ibu Hazine arazilerinin
çiftçilere değeri mukabilinde satılarak toprak sahibi
yapılmaları için ne düşünülmektedir?
b) Ecrimlisil sistemine devam olunacaksa, hiç
toprağı 'bulunımayan ihtiyaç sahibi çiftçilerin 'beledi
ye ve mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla tespit oluna
rak ük etapta bunlara verilmesi,
c) Ecrimisillerini ödeyerek çiftçilik yapanların
eteninden topraklarının alınmaması,
ç) Hiç toprağı olmayanlardan arta katlan top
rak bulunduğu takdirde yeter derecede toprağı ol
mayan çiftçilere de bu hakkın tanınması,
d) Köyde oturmayan ve çiftçilikle iştigal etme
yen kimselere de kira ile tioprak verilmemesi,
e) Mustafakemalpaşa Mal Müdürlüğünde Hazi
neye ait !bu gayrimenkulerin kiraya verilme işleriyle
görevlendirilen ve 'bitaraf hareket etmediği anlaşılan
memurdan !bu görevin alınarak yerine daha ehliyetli
ve bitaraflığını muhafaza edebilen »bir memurun ve
rilmesi,
Hususlarında düşünce ve görüşleriniz nedir?
TC
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
23 . 12 . 1985
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
Sayı: Mile 4/3 Sb. Md. 3361-22907/47435
Tunikliye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Hgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığımın Başbakanlığa muhatap 28.d'Dİ985 gün ve
7/783-4900/18711 sayılı yazıları.
lb) Başbakanlığın Bakanllığımıza muhatap 3.12.1985
gün ve 106-:1263/06857 sayılı yazıları.
Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgLİ'in Sayın ıBaş'bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine Sayın
Başbakanımızca kendileri adına Bakanlığımızca ce
vap verilmesi emredilmiştir.
'Soru önergesinde 'belirtilen hususlar aşağıda sıra
sıyla cevaplandınlmışitıır.

24

s

12 « 1985

0: 2

1. Soru önergesinde sözü edilen Bursa İli, M us
tafakıemallpaşa İlçesi Tepecik Kasabası hudutları içe»
risinde 'bulunan Hazine adına kayıtlı kültür toprakla
rının Bursa Toprak iskân Müdürlüğüne izafeten Mal
müdürlüğünce ecrimisil suretiyle kiraya verilmesi,
mümkün değildir. Çünkü ecrimisil idarenin 'bilgisi dı
şında üçüncü şahıslarca işgal edilen yerler için işgal
ciden alınan işgal tazminatı olup, yürürlükteki mev
zuata göre, işgalde olduğu tespit edilen yerin, bir ta
raftan geçmiş dönemdeki kullanım 'bedeli olan ecri
misil alınırken diğer taralftan da, işgale son verilerek
'hak sahibi olanlara kiralama yoluna gidilmesi gerek
mektedir.
Kiralama yapıldıktan sonra da sözleşme şartları
nı ihlâl etmeyen kişilerden Ibu yerlerin sözleşme sü
resi içerisinde geri alınması söz konusu olmayıp,, kira
süresi sonunda kiracılık şartlarını koruyanlara bu yer
ler tekrar kiralanabilir.
Öte yandan anılan yerler kültür arazisi vasfında
olup, Bursa Toprak İskân Müdürlüğünün bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
2.. a) Anayasamızın 44 üncü maddesi hükmü
nün yerine getirilmesi amacıyla 22.11.1984 tarihinde
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenme
sine Dair Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış, bu Ka
nun 1.12.4985 tarihli 18592 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre Tarım
Reformu Uygulama Alanlarını 'Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile belirlenmesi gerekmekte olup, önergede sözü
edilen Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, henüz
3038 sayılı Kanunun uygulama alanı olarak belirlen
memiştir.
Uygulama alanı alarak belirlenmeyen yörelerde
ki Hazine adına kayıtlı kültür toprakllarının çiftçi
lere satılması söz konusu olmayıp, Bakanlıklararası
biır Komisyonca kabul ©dilen ve 26.6.19)80 tarihin
de yayınlanarak yürürlüğe giren 106 Sıra Sayılı Ge
nelge uyarınca muhtaç çiftçilere kiraya verilmek su
retiyle idaresine devam edilmektedir.
b) Ecrimisil Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal
ları idarenin bilgisi dışında işgal eden kişilerden geç
miş dönemdeki kullanıma karşılık alınan işgal taz
minatıdır. Bu nedenle, ecrimisil sürekli bir idare şek
li olmayıp, Hazine arazilerinin tespiti yapıldıktan son
ra, bu yerlerin en kısa sürede 106 Sıra Sayılı Genel
ge uyarınca kiralanması gerekmektedir.
c) Ecrimisil ödeyerek çiftçilik yapanların muh
taç çiftçi olmaları halinde bu çiftçilere, eğer o yöre-
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de yeteri 'kadar külttür arazisi varsa, 106 Sıra Sayılı
Genelgede 'belirtilen normlar dahilinde arazi kiralan
maktadır.
Tespitler sırasında bu normlar üzerinde Hazine
arazisi işgal ettiği anlaşılan muhtaç çiftçilerden faz
la olan arazi miktarı, muhtaç çiftçilik vasıflarını ta
şımayanlardan da tamamı, mulhtaç çiftçilere Ikiralammıaik üzere geri 'alınmaktadır,:
öte yandan muhtaç çiftçi sayısının 'dağıtılacak
araziye göre fazla olması durumunda
verimliliği
olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde bir aileye veri
lecek arazi miktarı, anılan genelgede 'belirtilen norm
lar küçültülmek suretiyle belMenmefctedir.:
ç) Yukarıda sözü edilen genelgede belirtilen
normlar dahilinde hiç toprağı olmayan çiftçilere da
ğıtım yapıldıktan sonra Hazine arazisi kaldığı tak
dirde 'bu araziler az topraklı çiftçilere verilmekte
dir. Anian Genelgenin 10 ve 11 inci maddeleri bu
hususu düzenlemiş bulunmaktadır.
d) Hazine arazisıinin 'bulunduğu köyde oturma
yanlarla (eğer o köyde oturan topraksız veya az top
raklı çiftçilerin tamamına normlar dahilinde arazi
dağıtıldıktan sonra artan arazi yoksa) bilfiil çiftçi
likle iştigal etmeyen kimselere kira ile arazi veril
mesi anılan 106 Sıra Sayılı Genelge uyarınca müm
kün olmamaktadır.
e) Soru önergesinde belirtilen ©ursa ili, Mus
tafakemalpaşa İlçesi Tepecik Kasabası hudutları için
deki Hazine'ye ait Kültür topraklarının kiralanması
işlemleri Millî Emlâk Kontrolörleri vasıtasıyla ince
lettirilmiş olup, bu inceleme sonucunda;
— Anılan kasaba hudutları içinde 11 parçada
toplam 2)10 106 m2 Hazine arazisi olduğu, bunlar
dan mülkiyeti ihtilaflı olması nedeniyle 1319 parsel
deki 31 706 m a lik tada ile yüzölçümü çok küçük
olan 27117 parseldeki 700 m21ik tada dışındakilerin
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tamamının 106 Sıra Sayılı Genelge uyarınca muh
taç çiftçilere 'kiralama yoluna gidildiği,
— 18.12.1984 tarihli «Mulhtaç Çiftçi Tespit Ko
misyonu» kararı ile aynı kasabadan 69 kişinin muh
taç çiftçi olduğunun saptanması üzerine arazi mik
tarının azlığı nedeniyle bunlardan 9 kişiye yapılan
puanlamaya göre öncelik verildiği, 4 parçada 43 650
m2*lik tarlanın 5'er dekardan fazla olmamak üzere
kiralandığı ve yederinin kura ile belirlendiği, öner
gede sözü edilen 1253 No.lu parselin de bu grupta
yer aldığı,
— Daha sonra 6.11.1985 tarihinde Tepecik Be
lediyesinden teslim alman 5 parçada 134 050 m2'lik
arazilerin de muhtaç çiftçi olarak belidenipte daha
önce arazi verilemeyen 60 kişi arasında 2-2,5 dekar
olarak dağıtıldığı,
— Muhtaç çiftçi olarak tespit edilen 69 kişiden
bazılarının çiftçilikle iştigal etmediklerinin belirlen
diği,
— Kiralama sırasında yapılan bazı usul hatala
rının görevlilerin taraflı, davranışlarından değil, ko
nuya yeterince vakıf 'olmadıklarından ve bu tür iş
lemleri ilik defa yapmalarından kaynaklandığı,
tespit edilmiştir.
Çiftçilikle iştigal etmediği halde «Toprağa Muh
taç Çiftçi» olarak tespit edilerek arazi kiralananların
kira akitlerinin feshi' ile bunlardan alınacak arazi
lerin diğer toprağa muhtaç çiftçilere verilmesi için
Bursa Valiliğine talimat verilmiştir.
Diğer taraftan kiralamalar sırasında tarafgir dav
ranmadığı anlaşılan Millî Emlak Memurunun görev
yeninin değiştirilmesine şimdilik gerek görülmemiş,
ancak kiralama konularında daha titiz bir şekilde
işlem yapılmasının temini için Valilik uyari'lmışjtır.
Arz olunur.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Meclis Soruşturması Önergesi (9/33))
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇtM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
' 5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖR ÜŞMELER
SÖZLÜ SORULAR
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) (1)
2.,; — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1)
3». — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1)
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1)
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/507) (1)
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1)
7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/509) (1)

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın.
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/511) (1)
9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1)
10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun. dış
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411)
11. — tstanlbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun.
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların
bedellerine .ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/413)
12. — Sinop Milletvekili Hal i t Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/514) (1)
13. — Sinop Milletvekili Halit,Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1)
14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellenvasine ilişkin Dışişleri
Balkanından sözlü soru önerges>i (6/424)
15. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426)
16. — İçel MiMCvefldli Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)
17. — İstanbul Milletvekili SaJbît Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) ~ • .

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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1'8. — İstanbul Milletvekili SaJb'it Baıtumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433)
19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avn'i Gülerdin,
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/434)
20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm,
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/519) (1)
21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437)
22. — Diyarbakır Milletvekiîi Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/453)
23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in.
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/456)
24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Göfegün^ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/471)
25. — Haıtay Milletvekili Abdurraihman Demirtaş'
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/473)
26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475)
27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alman önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü som
önergesi (6/476)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477)
29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün.
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/478)

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479)
31. — Kahramanmaraş Mİllötivökili Mehmet Turan
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480)
32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485)
33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/486)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretimi Kurulu'nun sorumluluğuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)
35. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sö'kmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/489)
36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492)
37. — Haltay Milletvekilli Abdurraihman Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/493)
38. — Konya Milletvekili Salim Ererin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)
39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nunv enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495)
40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/496)
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/500)
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42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıverln, İs
tanbul - Sarıyer Karakokmdaki bir tecaıvüz iddiası
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502)
44. —İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)
45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521)
46. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/522)
47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narln'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge 2$hcaî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
49. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525)
50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişiklin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi ^6/526)

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/530)
54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru
önergesi (6/531)
55. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/532)
56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'ra, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/533)
57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgünlün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534)
58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi '(6/535)
59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/536)
60. — Hatay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537)
61. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538)
62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın,
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539)
63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540)
• .

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)
52. — Erzurum
nun, kamu kurum
memurlara ve bazı
aiözlü soru önergesi

Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
ve kuruluşlarında çalışan kadın
sorunlarına ilişkin Başbakandan
(6/529)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER
1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özdemir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili

Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil- I| de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi :
letvekil'i Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
11.12.1985)
letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının- Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu I
6. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve .Sa
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284)
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985)
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve
2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730)
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
(S.
Sayısı
: 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985)
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet, Komisyonu Raporu (2/212, 2/239)
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri: 30.5.1985; 4.11.1985)
3. — Konya Miletivekili Haydar Koyuncu'nun,
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeter, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Kornisyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma
tarihi : 11.12.1985)
4< — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985)
5. — 9.7.1945 T a r M ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün-

7i — Antalya Milletvekilli M DizrfaroğhTnun,
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82*ye
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984;
9.10.1984; 7.6.1985)
8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi :
25.11.1985)
9. — Konya Milletvekili Satori Inmak/ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5Ö82 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve
tçişileri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı :
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985)
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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kaniınuna İki£k, tlri 4jm^tfj ıftfartttp
Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürunltifeten IC«lfhrdmaMiıa Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu "Raporu (1/T35)

,T,C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: K. K Gn. Md. 18/1011963/02373

20.12.198*

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLM BAŞKALIĞIMA
Çalara» ve Sosyal Güvenlik Bakanınca hamrtanan ve Bafranlığupga « aftfftunfefriftni^aarH MAZ-19&
tarihinde kararlaştırılan «506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Jfe Jki ÇtepM MM* YAkflmstor <YP
Bir Fıkrasının Yürürlükten Kaktırılmasın* Dair Kanun Tasarısı» fe t&m&
W^
*&**&&.
Gereğini arz ederim.
Turgut özeti
Başbakan

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA İKİ EKtKt GEÇÎÇÎ MAT^DE EKLP^^ESÎNE VE
BİR FIKRANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIR ILMASINA DAİR KANUN TASARISI GENJEL
GEREKÇESİ
Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiklik «östesBekle birlikle, Avrupa üikeİMHidc «eodUkic «^tekiar içki
65,.ka<knlar için 60 yaş olarak tespit edilmiştir. Bu yaş saarL Avrupacın kuzenine çıkıUdışa j#m|ıiif, «üoeye Akdeniz kıyılarına inildikçe düşme eğilimi göstermektedir.
Gelişmiş ülkelerde, çalışma; hayatın temel unsuru olacak gprübgekte, ikşanîgrı hayata j ^ a çpk hağlayıcı, yaşamı değerlendirici ve renklendirici bir unsur olarak mütalaa edilmektedir. Bu sebeple hemen hem«Q
herkes çalışma gücünün elverdiği ölçüde iş görmeye gayret etmekte emekliliği, zamanı gelinceye kadar düşünIHW!lfki^|ir.
•

•

#

•

.

Oysa Ülkemizde, çalışma hayatının en verimli devresinde olanlar dahi seneler öncesinden emeklilik hesabı
yapmakta, günü gelince hemen müracaatta bulunmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Başta gelen unsur
lardan biri hiç şüphesiz sosyal sigorta i&nwlwnm erken emdd&ği ^ ö * e n ^ ü n * G i ^ .
Bugün emeklilik yaşı, sigorta programlarının finansmanında önemli bir rol oynamaktadır. Olması gerekti
ğinden daha küçük bir emeklilik yaşı, prim maliyetlerinin yükselmesine sebep teşkil ettiği gibi ülke ekonomi*
sine de menfî etkileri olmaktadır.

—

2

—

506. sayılı, Kanunun 60 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendine göre-, yaşlılık aylığına hak kazanabil
mek için sigortalının; kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve bu süre içinde en az 5 000
gün (13 yıl, 20 gün) sigorta primi ödemiş olması gerek inektedir.
Sigortalılık süresi, sigortalı işe ilk defa girildiği tarih ile, kendisine yaşlılık aylığı bağlanması için sigortalı
nın Kuruma müracaat tarihi arasındaki sürenin tamamıdır. Bu süreye her ne sebeple olursa olsun sigortalı
işte çalışılmayan süreler de dahildir,
. Buna karşılık Bağ - Kur'da 25 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunmak yeterli olmamakta, kadınlar için 50,
erkekler için 55 yaşın ikmali gerekmektedir.
Diğer bir sosyal güvenlik kuruluşu olan T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre gereken hizmet sürelerini de
ğişik yıllarda tamamlayanlara değişik yaş şartı getirilmiştir. Mesela; emeklilik için gereken hizmet sürelerini
1984 ve daha önceki yıllarda dolduran kadın iştirakçiler 3*8, erkek iştirakçiler 43 yaşını doldurmadıkça, 1988
yılında dolduran kadın iştirakçiler 44, erkek iştirakçiler 49 yaşını ikmal etmedikçe, emekli olamayacaklardır.
Bu tasarı ile sosyal güvenlik kanunları arasında norm beraberliği sağlanmaktadır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa işe giren kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını, 1.1.1990
tarihinden sonra ilk defa işe giren kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşını tamamlama şartı aranması öngörülmek
tedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 'Sosyal (Sigortalar Kanununa ek maddeler eklenmektedir.
Ek Madde 1. — Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik kurumları; Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C.
Emekıli Sandığı, Bağ-Kur ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi banlka.lar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ile bunların teşkil ettikleri 'birlik
personeli sosyal sigorta sandıkları 'ile sosyal güvenlik kanunları veya statüleri gereği çalışmalarımdan dolayı
ilk defa 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren sigorta primi veya kesenek ödemek suretiyle ilgilenen sigortalıların
istekleri halinde yaşlılık aylığından faydalanabilme şartları düzenlenmektedir.
Ancak; kadın ise 55 yaşını doldurmuş, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları yanında en az 5 000 ıgün
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması,
Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş 'bulunmak, 15 yıldan 'beri sigortalı olmak ve en az 3 600
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması,
gerekmektedir.
Yaşlılık aylığı 'bakımından özel istisnaları düzenleyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik
60 ncı maddesinin (A) fıkrası hükmünün bu madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaması öngö
rülmektedir.
Ek Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 'Kanununun 64 üncü maddesinin (a) bendinde tespit edilen
kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş şartı, Ek 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak, sigor
talılık 'başlangıç süresi 1 Ocak 1990 tarihinden sonra olan sigortalılar için kadın ise S5, erkek ise 60 yaşına
yükseltilmektedir.
•Madde 2. — 506 sayılı Kanuna ıgeçici maddeler eklenmektedir.
"Geçici Madde 1. ~ Yaşlılık aylığına halk kazanmada öngörülen kademeli sis'tem hükme bağlanmaktadw^" '""'"'""

"'\

'•;•'; :' ";

Bu hükme göre, sigortalının iki anaşarfctan biri olan kadın ise '20 yıl, erkek ise 25 yıl sigortalı olması
ve en az 5 000 ıgün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması esası yanında diğer şart
olan"yaş unsurunda yıllara göre kademeli bir uygulama öngörülmektedir,
Kademeli yaş sınırları, 1986 ve daha önceki yıllar için kadın ise 39, erkek ise 44, 1987 yılı için kadın
ise 41, erkek ise 46, 1988 yılı için kadın ise 43, erkek ise 48, 1989 yılı için kadın ise 45, erkek ise 50 yaş
olarak tespit edilmektedir.
Türkiye Büyük Milet Meclsi.

(S. Sayısı: 390)

Bu Kanunun yürüri'üğe girdiği tarihe kadar kanunla kurulmuş 'bulunan sosyal güvenlik kurumları ile 506
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre ıkurulan sandı'klarla ilk defa sigortalanan sigortalılar, yaşlılık
aylığından istekleri halinde faydalanma durumunda bu maddede tespit edilen şartlara tabi olacaklardır. ^
Madde hükmünde genel yaşlılık şartları düzenlenmiştir, özel yaşlılık şartlarını düzenleyen 506 sayılı Ka*
nunun değişik 60 nci maddesinin <(B/a-b, C/a-b, D/a-b, E, (F, G, H) 'bentleri ve fıkra hükümlerine bir 'kısıtla
ma getirilmemiştir.
Geçici Madde 2. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci
maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 tarih
leri arasında sigorta primi veya kesenek ödemek suretiyle sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma
şartları düzenlenmektedir.
Belirtilen 'tarihler arasında sigortalılıkları başlayan sigortalılardan, kadın olanların 50 yaşını, erkek olanla
rın 55 yaşını doldurmuş bulunmaları ve en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olması veya kadın olanların 50 yaşını, erkek olanların 55 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 15 yıldan
beri sigortalı olmaları ve en az 3 600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmaları şart
larını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanabilme imkânı sağlanmak'tadır.
Madde 3. — Kanunla yapılan düzenlemeye paralel olarak değişik 60 nci maddenin (A) fıkrasının (c)
bendi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Madde 4, 5. — Yürürlük ve Yürütme hükümleridir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/733
Kurar No. : 10

22.12.1985

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «17.7.1964 Tarih ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Bk İki Geçici Mad îe Eklenmesıine ve Bir Fıkranın Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 22 Aradık 1985 tarihinde yaptığı 33 üncü Birleşimde,
ilgili Hükümet temsilcisinin de iştiraki ile görüşülüp incelendi.
Bilindiği gibi, çalışma; gelişmiş ülkelerde, hayatın temel unsuru olarak görülmekte, insanları hayata da
ha çok bağlayıcı, yaşamı değerlendirici ve renklendirici bir unsur olarak mütalaa edilmektedir. Bunun netice
si olarak da hemen hemen herkes çalışma gücünün elverdiği ölçüde, iş görmeye gayret etmekte ve emekliliği
ancak zamanı geldiğinde düşünmektedir.
.
Memleketimizde ise durum hemen hemen bunun tam tersidir. Çalışma hayatının en verimli devresıinde
olanlar dahi, seneler öncesinden emeklilik hesabı yapmakta ve günü geldiğinde hiç teklemeden emeklilikle
rini istemektedirler. Bu tutuma, hiç şüphesiz yürürlük teki Sosyal Sigortalar Kanununun erken emekliliğe im
kân tanıyan hükümleri de yardımcı olmaktadır.
Emeklilik yaşının sigorta programlarının finansmanında oynadığı önemli rol gözönüne alınırsa, olması
gerekenden küçük bir emeklilik yaşının, prim madiyetleririiin yükselmesine yol açacağı yanında, ülke ekonomisi
üzerinde de menfi etki yapacağı bir gerçektir. Kaldı ki; diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca öngörülen emek
lilik yaşı gözönüne alındığında, söz konusu emeklilik yaşı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun belirlediği emekliılak yaşı arasında büyük fark bulunduğu gözlenmektedir. Tasarı ile bu fark ortadan kaldırılmak istenmekte,
ayrıca çalışma hayatının veriminin daha da afürıtaıası amaçlanmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 390)
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Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine gecikmiştir.
Tasarının Çefl^ve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde 1 ve Ek Madde 2 aynen kabul edilmiş» Ayrıca Çer
çeve l l inci maddeye, 2098 saytîı Kanunla Ba*m ve Basım işlerinde çalışanlara tanınan müktesep hakların za
rara üğra*nûma*iftı sağltmaac aertlactylfc yeni Ek Madde 3 eklenmiş,
Tasarının Çerçeve 2 nci maddesine bağlı Geçici Madde 1 yeniden düzenlenerek, Geçici Madde 2 ise aynen
kabul edilmiştir.
Tasâröun Çerçeve 3r Üncü ma&deM ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul
edtkndf,- Çerçeve 1 'inci Maddeye yeni bir ek madde eklenmesi nedeniyle tasannın başlığı «17.7.1964 Tarihli
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Ek ve iki Geçici Madde Eklenmesi ve Aynı Kanunun 60 inci
Maddesinin (A) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiş, aynca kabul edilen bir önerge 'ile, Gosyal içerikli bu tasarı kapsamının geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle, İç
tüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine Komisyonumuzca karar Verilmiş
tir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Sözcü
Alaattin Fırat
tMuiş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Koruya

A. Akgün Albayrak
Adana

Abdurrdhman Demirtaş
Haltay

Rıza Tekin
Siirt

Hazım Kutay
Ankara

M. Fenni îslimyeli
Balıkesir
Tasam müktesep halkları İhlal
elötüğamden mıuhalilfim

Hakkı Artukaslan
Bingöl

İlhan Aşkın
Bursa

M. Memduh Gökçen

Çorunr

Şcybmus Bahçeci
Diyaaibaktr
Ka*şı oy yazım efididtr.

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum.

Yaşar Albayrak
'İstanbul

M. Oltan Sungurlu
Gümüşhane

ibrahim Fevzi Yaman
İsparta

Halil Orhan Ergüder
istanbul

tiHay öney
istanbul
Muhalefet şerhim eklidir.

özdemir Pehllvanoğlu
izmir

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
Karşı oy yazım eküıidir.

İbfahim Ğztryık
Kayseri

Erol Ağagil
Kulklardi
Karşı oy yazan ekidir.

Mehmet Budak
KjrsjeMr

Şamil Kazokoğlu
Bolu

TCtttiye «tyük Millet M*©fe»i

Bursa

(S. Sayısı: 390)

*-«*
Ayttatt Ftrat
Malatya
K » n oy yaaun Alidir.

îsrrtet Ergül
Kırşdıir

Sa//ef &?rf

Fe&Mi M*ffti*#u

Brtvtr özcan
Tofcaıt
Karşı oy yazım eklidir,

Konya

KaSO

İmzada bulıirîatrrtadı

Zonguldak
Karşı oy yazım ektidir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuna İki Ek ve iki Geçici M*dde Eki«ım*«ifte ve Bir Fıkragmın Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının:
1. 1 ve 2 nci madde içindeki geçici 2 nci maddesine 6 nci Beş Yıllık Han Dönemine giren bir zaman di
limini kapsaması nedeni ile sağlıkh bir değerlendirmeye dayanmadığı.
2. 2- n«i madde içindeki geçici 1 isçi maddetioe kauaarimış hûUtlar ortadan ka4dınm»ı nedeni ile mu
halifiz.
22.12.1985
Turan Bay ezit
Kahramanmaraş Miletvekilli

Erol AğagU
Kırklareli MltelivekM

Ayhan Fırat
MalaCya MîÜetveMlı

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır MilMVotaili

ha Vardal
Zonguldak Mütotvefcöi

Tülay Öney
istanbulMttktvefctti

KARŞI OY YAZISI
İçişlerimizin demokratik hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı, emek ücretinin alabildiğince düşük tutularak Türk insanının emeğinin yabancılara açıkça peşkeş çekildiği ülkemizde, şimdi de bu tasarıyla emek
l i ^ ya^ yiik^tüerek işçiaM sömürü ortuıı eti üst düzeye çıkarılmak istenmektedir.
Ülkemizde işçilerin yaşam ve çalışma koşullan (ücret, güvenlik, çalışma saati v/b.) Avrupa ülkelerine oran
la son derece olumsuz olduğu halde konunun ıbu yönünü unutarak sadece emeklilik yaşı açısından Avrupayla
kıyaslamak, aslında konuyu saptırmak; kapitalist dış dünyaya entegre edilmeye uğraşılan Türk ekonomisin
de emeğin de sömürge zihniyetine sunulması demektiır •
«Sigorta emeklilerinin de, emekli olduktan sonra başka bir işte çalışabilmesi» yönündeki vaadier, bu ger
çeği kamufle etmeye yöneöc, atfında (55 ve 60 yıl ağır Maftani* ç*fa|ftîiş *^:te^Bio a a ^
mamış okoafc için) hiçbir geçerliliği olmayan bir kılıftır.
Bu asd »eoekçdeple, tasarınm' tööıöoe kar^ıym.

Emer &&m
TokatMi»ui>wfciK

Tü8«y©-ÖM&-Mütot ıNftftti*

*S. İ a l t o : 396)
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ

506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek, İki
Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldınlmasuıa Dair Kanun Tasarısı

17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Üç Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve
Aynı Kanunun 60 inci Maddesinin (A) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki ek maddeler eklenımiştir.

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Kanunda kurulan sosyal güven
lik kurumları ile bu Kanunun Geçici 20 nci ımaddesiıne göre kurulan sandıklarla ilk defa 1 Ocak 1990
tarihinden itibaren pirim veya kesenek ödemek sure
tiyle ilgilendirilecek sigortalılara;

EK MADDE 1. — Kanunla kurulan sosyal gü
venlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre kurulan sandıklarla ilk defa 1 Ocak 1990
tarihinden itibaren prim veya kesenek ödemek sure
tiyle ilgilendirilecek sigortalılara;

a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) IKadın ise 55, erkek ise 60 yaşım doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az
3 600 gün,

a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşım doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az
3 600 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi öde
miş bulunmak şartıyla İstekleri üzerine yaşlılık aylı
ğı bağlanır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş bulunmak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık ay
ılığı bağlanır.

EK MAİDDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun değişik 64 üncü maddesinin (a) bendin
deki kadın ise 50, erkek ise 55 yaş şartı, sigortalılık,
süresinin başlangıcı 1 Ocak 1990 tarihinden sonra
olanlar için kadın ise 55, erkek ise 60 yaş olarak uy
gulanır.

EK MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun değişik 64 üncü maddesinin (a) bendin
deki kadın ise 50, erkek ise 55 yaş şartı, sigortalılık
süresinin başlangıcı 1 Ocak 1990 tarihinden sonra
olanlar için kadın ise 55, erkek ise 60 yaş olarak uy
gulanır.
EK MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı
Kanunla eklenen maddeler gereğince, sigortalılık sü
resine ilave edilen gün sayıları, üç yıldan çok olma
mak üzere, bu Kanunun ek madde 1, geçici madde 1
ve geçici madde 2'de belirtilen yaş hadlerinden in
dirilir.

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortala^ Kanu
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, sigortalının kadın ise 20, erkek 'ise
25 yıldan 'beri sigortalı olması ve en az 5 000 gün
malullük, yaşlılık ve ölüım sigortaları pirimi ödemiş
bulunması şart olup, anılan sigortalılık süresi ve pirim
ödeme şartını;

GEÇİCİ MADDE 1. — Yaşlılık aylığına hak ka
zanabilmek için sigortalının kadın ise 20, erkek ise
25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 5 000 gün
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş
bulunması şarttır.

a) 1986 ve daha önceki yıllarda yerine getiren
kadın sigortalılara 39, erkek sigortalılara 44 yaşını,
(
b) 1987 yılında yerine getiren kadın sigortalılara
41, erkek sigortalılara 46 yaşını,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :
A) En az 15 yıl (dahil) sigortalı süresi bulunan
lara, 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesine göre is
tekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
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c) 1988 yılında yerine getiren kadın sigortalılara
43, erkek sigortalılara 48 yaşını,
d) 1989 ve daha sonraki yıllarda yerine (geti
ren kadın sigortalılara 45, erkek sigortalılara 50 ya
şını,
Tamamladıkları tarihten itibaren istekleri halinde
yaşlılık aylığı 'bağlanır.

B) a) 10 (dahil) - 15 yıl sigortalı süresi bulu
nanlara, kadın ise 41, erkek ise 46 yaşım,
b) 5 (dahil) - 10 yıl sigortalılık süresi bulunanla
ra, kadın ise 43, erkek ise 48 yaşını,
c) 5 yıldan az sigortalı süresi bulunanlar kadın
ise 45, erkek ise 50 yaşını,
Tamamladıkları tarihten itibaren istekleri halinde
yaşlılık aylığı bağlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunla kumlan sos
yal güvenlik kurumları ile bu Kanunun Geçici 20 nci
maddesine 'göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 ta
rihi arasında prim veya kesenek ödemek suretiyle il-.
gilendirilecek sigortalılara;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan 'beri sigortalı olmak ve en az
3 600 gün;
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş
bulunmak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık aylığı bağ
lanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal
güvenlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 tarihi
arasında prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgi
lendirilecek sigortalılara;

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 60 ncı maddesinin (A) fıkrasının
(ç) bendi Kanunun yayıımı tarihinde, diğer bentleri
1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır.

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş
bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş
bulunmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az
3 600 gün;
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş bulunmak şartıyla isteKleri üzerine yaşlılık aylığı
bağlanır.
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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MAEIDE 4. ~- Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

rM&ŞDJE 4. — T^sarımn 4 üneü maddesi aynen
kabuj edilmiştir.

MADDE 5. — Bu 'Kanun 'bükümlerini Bakanlar
Kurulu .yürütür.

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

19.12.1985
Başbakan
,T. Özal
Devlett Bak« Başbakan Yrd.
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K. Oksay

Devlet Bakaına
A, Af. Yılmaz

Devlet Bakanı
M. V. Dinçerler

Devlet Bakam
A. Tenekeci

Devlet Balkana Af. T. Titiz

Devlet Bakanı
A* TCaraeVll

Atfatot ' S a t a n

MttÜ Savunımta Alakamı
Z. Yavuziürk

îçjşîeri "BaikaTiı
Y. Akbülut .

Dışişleri Bakam
V. Halefoğlu

Maliliye ve Gümrük Balkanı
A. K. Alptemoçin

BapoMık veİskân ^temı
L.S. Giray

Saflık ye Saayaıl Yşundım &&»»
Af. 4y$*

MM BjjiCi»TiGe«9İlikveSporS»kan»
M. Emiroğlu
Ulaştırma Bakanı *
V. Atasoy

Tarım Orman veiKlöyiflafistekanı
H,H.0oğan

Sanayi ve Ticaıret Bakam
#. C. Aral

Enerji ve Tabtö Kaıy. Bakam
S, N. Türel

'm^<MymMûte:&*m

Qâmm ve®wytiQfrwm
Af. Kalemli

Bakanı

Küftür ve Turtelm Bakanı
Af. Af. Taşçıoğlu

&.^m-.m

Dönem t 17

Yarama Yıo : 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 391

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bu Kanuna Ek 1239,
1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/731)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K. Gn. Md.
18/101-1898/02434

20.12.1985

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLM BAŞKANLIĞINA
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.12.1985 tari
hinde kararlaştırılan «5434 Sayın T.C. EmekH Sandığı Kanunu ite Bu Kanuna Ek 1101, 1239, 1425 Sayılı
Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» ve gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Tursut özdL
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Çağımızın, sosyal güvenlik ve sosyal refah anlayışının bugün ulaşmış olduğu düzey kuşkusuz geçen ça
ğın klasik anlayışının çok ötesindedir.
Bugün, dünya devletlerinin ikili veya daha fazla iş gücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları yapmak suretiyle
çalışma ve sosyal güvenliğin uygulama alanım genişletmiş olmaları, sosyal güvenlik «istemlerini yönlendirmek
te en etkin rol oynayan sosyal politikaya birtakım yeni özellikler kazandırmış olup, sosyal güvenlik anla
yışı hem gruplarım hemde fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilme yönünde gelişmeler-kaydetmiştir.
Bu düşünceden hareketle, ülkemizin sosyal ve eko nomik gelişmelerine" uygun olarak ve emekliliğin ül
kemiz gerçeklerine cevap verecek şekilde gelişmesini teminen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa zamaro içerisinde, 1.1.1950 tarihinden itibaren kademeli olarak emekli, dul ve yetimler ve sandık iştirakçileri
lehine değişik düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır.
Bu düzenlemeler yapılırken prim esası ön plana alınmış ve Sandığın gelir ve giderini dengeleyici unsur
lar mümkün olduğu kadar gözönümde tutulmuştur. Bu 'itibarla emekli, dul ve yetimler lehine hükümler geti
rilirken Sandık gelirlerinin büyük bölümünü teşkil edan kesenek ve karşılık oranlarının da zamanla yükseltil
mesi durumunda kalınmıştır.
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 1.1.1950 tarihinden bu yana 110 defa doğrudan doğruya, 89 defa da düğer
kanunlarda yer alan hükümlerle dolaylı olarak değişikliğe uğramıştır. Bunun sonucunda özellikte Sandığın iş
leyişi ve çalışması konusunda 'bazı zorluklar, gelir ve gider durumunda dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Ay
rıca, emekli, dul ve yetimlere yönelik bazı konularda da istenen hizmet düzeyinin gerisinde kalınmıştır.
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Tasarının madde gerekçelerinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, Sandığın işleyiş ve çalışmasında kolaylık
• sağlayacak, inandığın gelir ve gider dengesini olumlu yönde etkileyecek, emekli, dul ve yetimlere günün şart
larına uygun imkânlar sağlayacak şekilde T.C. Emekli Sandığı Kanununun 'bazı maddelerinde değişiklik ya
pılması gerekli görülmüştür.
Millî iradeyi temsil etmekte olan Yasama Organı Üyeleri, Devletin bütün kanunlarını yapmak ve Hüküme
ti denetlemek gibi en üst seviyede Anayasal görevler ifa etmektedir.
Yasama Organı Üyeliğine seçilenler hizmetin icabı olarak kendi meslekleriyle olan münasebetlerini kes
mekte veya tasfiye etmektedirler. Bu görevlerinin soıunda da mesleklerinden kopmakta ve çoğu zaman ye
niden iş kurma imkânı 'bulamamaktadırlar.
Tasarı ile Yasama Organı Üyelerinin istikbal endi;.esl olmadan rahat hizmet vermeleri için sosyal güven
liklerinin sağlanması öngörülmüştür.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun, Yön'etim Kurulunun yetki ve görevlerini 'belirleyen 8 inci
maddesi, günün şartlarına göre yeniden düzenlenımektciJir»
Yönetim Kurulunun genel olarak görev ve yetkilerinde Ibir değişiklik otaaimakila birlikte, Sandığın kurulu
şundan bu yana geçen 35 yıllık süre içerisıinde, özellikte emekli, dul ve yetimlere yönelik işlemler büyük ölçü
de artmıştır. Sandık tarafından yapılan işlemlerin daha kısa süre içinde tamamlanabilmesi amacıyla emekli,
adi malullük, vazife ve harp malullüğü, dul ve yetim aylıkları, sosyal yardım zamları, Haptan ödeme, kesenek
iadesi, ikramiye ödenmesi gaibi Sandığın mu'tad işlemlerinin Yönetim Kurulunun kararını gerektiren işlerden
ayrılarak Genel Müdürlükçe yürütülmesi sağlaınmışftır. Bununla birlikte emekli, dul ve yetimler için özellik
taşıyan işlemlerin karar mercii yine Yönetim Kurulu oılacakitu'.
Yönetim Kuruluna, 2451 «ayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama
Usulüne ÎWşMn Kanuna paralel olarak dördüncü ve daha yukarı derecedeki Sandık personelinun Genel Mü
dürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapma yetkisi verlllmi'şıtir*
Madde 2. — Bu madlde ile TC. Emekli Sandığı Kanununun 9 uncu maddesi yeniden düzenlenmiş, Yöne
tim Kurulunca alınan ve onaya sunulacalk olan kararların 15 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına
gönderileceği belirtilmiştir. Yine emekli dul ve yetimler hakkında alınan kararların da 15 gün içerisinde Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına gönderil! eceği açıklanarak bu kararlara itiraz edilmedi halinde yapılacak olan iş
lem açıklanmış ve Danıştay'dan konuya ilişkin isıtişafi görüş alınmaisı 'yolları Ibelintilımıiiş'ltfr.
'Emekli, dul ve yetimler hakkında alınan kararların ilgill'i'lerin adreslerine pöslta ile 'iadeli taahhütlü olarak
gönderileceği ve bunlara karşı ilgililer tarafından idarî dava açılabileceği açıklanımışitır.
Madlde 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinde emekliliik kesenekleri ile
kurum karşılıklarının aıtırılalbilmasıi için ilgili fıkralarında değişiklik yapılmaktadır.
'Bilindiği üzere, prim esasına dayalı sigorta prensiplerine göre kurulmuş bulunan T.C. Emekli Sandığının
en önemli gelirimi, iştirakçilerin emeklilik keseneğine esas tutulan aylık ve ek gös'fcergeteri ıtultarı üzerinden alın
makta olan emeklilik kesenekleri ile bunların kurumlarca ödenen kurum karşılıkları toplamı »teşkil etmektedir.
Sandığın hizmetlerindeki genişlemeye paralel olarak emeklÜ ,dul ve yetim aylığı allanlann sayısı fazlalaştık
ça zaman zaman kesenek ve karşılık oranlarının da artırılması zorunluluğu duyulmuştur. Nitekim Sandığın
kurulduğu 1.1.1950 tarihinde tespit edıilen % 5 kesenek ve '% 5 kurum karşılığı oranı, bugün sıraisı ile % 10
ve % 18 oranlarına ulaşmıştır.
Sandığın 'iişlfcirakçi sayısı i'l'e emekli, dul ve yetim sayısının birbirine olan nislbeti 'buıgün için Sandık gel'irleriyde giderlerini dengeleyici olmaktan çıktığından bu oranların artırılması zorunlu bulunmaktadır. Bu yapılırk'en iştirakçileri korumak amacı ile keseneklerde % 2, kurum karşılıklarında ise_ % 4 nuıstoeıfade artırım ön
görülmüştür. Ayrıca bu oranların birdenbire yükseltilmesi yerine tedrici bir artış getürıitaişitîir. Buna gıöre madTüılkiye Büyük MMet Mecisi
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de, tasarının geçidi 2 nci maddesi ile birlikte mütalaa edildiğinden söz /konusu oranlar 198-6 yılında artırıl
mayacak, 1987 yılında % 11 ile % 20'ye, 1988 yılından itibaren de % 12 ve % 22'ye yükseltilerek uygulana
caktır. Keza % 2 ek karşılıkları da % 4'e yükseMknefcedıir,
MaJdde 4. — Bu madde ile T.C. Emekli Sandığı Kanununun, emekli kesenekleri ile kuruım karşılıklarının
kesildikten sonra Sandığa gönderilme şeklini belirleyen 17 nci madde/si yeniden düzenlenmektedir.
Sandığın 'bilgisayar kul'lanımak suretiyle şahıs hesap'arını tutması ve daha verimli hizmet görmesıi amaçlan
dığından 17 nci maddede sayılan gelirlerin T.C. Emekli Sandığına gönderilmesi için gerekli belgelerin şeklinin,
düzenleniş biçürriinin ve gönderilme usull ve zamanının günün 'şartlarına göre yenliden tespit edilmesi gerekli
görülmıüışıtür.
öte yandan Sandık gelirlerinin kanunî süreler içerisinde ıgönderi'lmıemesi halinde halen uygulanmakta olan
% 10 ıgecİlkme zamları ile % 5 faizler, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hüküm
lerine uygun ihale getirilmiştir.
Madde 5. — Sandığın gelir ve gider fazlasının yatırılması ve 'işletilmesi ile ilgili 22 ndi maddenin (c) ve (d)
fıkraları günün şartlarına göre yeniden düzenlenımektedii\
(c) Fıkrasına «amortisman ve kredi tahvili» yerine «kamu yaitırımlan gelir ortaklığı senetlerine» ibaresi,
'(d) fıkrasına ise «vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde Mi'lllî Bankalara» ibaresi yerine «faiz haddi yürür
lükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak sarayla vadeli ve vadesiz mevduat sekilinde Millî Bankala
ra» »ibaresi konulmak suretiyle, plasman gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Madde 6. — 5434 sayılı Kanunun,-iştirakçilere yardım maksadıyla borç para verilmesini öngören 23 üncü
maddesi bu konuda daha etkili bir hizmet vermek amacı j'e yenliden düzenlenmektedir.
Borç para alabilmek için, iştirakçilerin 5 yıl veya daha fazla fiilî hizmetinin bulunması gerekmektedir.
Maddede aranan 5 yıllık sürenin hesabına, Sandığa taibi olarak geçen süreler, varsa fiilî hizmet süresi zam
ları, diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen süreler, Sandığa yapılmış hizmet borç
lanmaları için tahakkuk eden paranın tamamı ödenmemiş .alsa dahi borçlsrnıilan hizmet süreleri (diğer sosyal
güvenlik kurumlarına borçlanılmış hizmetler için tahakkuk eden paranın tamamının ödenımiş alması. şarttır.),
dahil edilecektir.
Kefil olacak iki iştirakçinin fiilî hizmetlerinin 5 yıl o*ması şartı aranmayacaktır.
Verilecek borcun miktarı, iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 katını geçmemek üzere ve alınacak faiz
haddi de % 5 iten' aşağı olmamak üzere maddede öngö üten yönötmölıikle düzenlenecektir.
Maddede ayrıca, Sandıktan borç para alanlardan borçlarının tamamını ödemeden görevlerinden ayrılanla
rın borçlarının ne şekilde tahsil edileceğine yer verilm'i'şilör,
ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmayanların borçları, mirasçılarına ödenecek ikramiyeden
mahsup edilecek, ıborç bakiyesi kalırsa aranmayacakı'n*.
Sandıktan borç aldıkları paraların tamamını ödemeden iştirakçilikleri son bulanların borçlarının tahsili
için kefillerine müracaat edebilecek ve 'borçlunun açıkpa muvafakati veya kefillerce alınmış icra talimatı ol
madıkça, sandık, borcu kefillerden talh'sîl etmeye-devam edecektir.
Madde 7. — Sandık Kanununun gayrimenkul iktisabı ile ilgili 25 inci maddesi .değiştirilmektedir.
Böylece Sandığa, çalışma konuları ile ilgili olmak veya 22 nci maddede sayılan yatırımlarda kullanıl
mak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı alınarak satın alma, yaptırma
veya kamulaştırma suretiyle gayrimenkul iktisabında kolaylık sağlanmaktadır.
Madde 8. — Bu madde ile 5434 sayılı T.C. Emeklili Sandığı Kanununun 64 .üncü maddesinde yer alan
harp malullüğü gösterge tablosunda değişiklik yapılarak harp. malûllerinin malî durumlarının iyileştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu değişiklik yapılırken maluliyet dereceleri 'göz önünde bulundurularak 6 nci dereceli majullec % ?0
luk bir artış öngörülürken 1 inci derecede malul olan harp malulüne % lOÖ'lük £ir artış getirUm«ktedir:.
Madde 9. — Bu madde ile T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinde yer alan ve harp malulle
rinin çocuklarından başarılı olanların Devlete ait yatılı ortaöğrenim kurumlarında parasız okutturulmadı amaTürkiye Büyük Millet Medsi
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_ 3 cryla belirlenen 100 kişilik kontenjan 200'e çıkartılarak daha fazla sayıda öğrenci okutturulması saklanmak
istenilmektedir.
Diğer taraftan aynı maddenin (e) (fıkrası değiştirilerek harp malûllerinden ayakta veya meskende tedavi
edilenlerin kullanacakları ilaç ve sağlık malzemesi hakkında 8.7.1971 tarih ive 1425 sayılı Kanunun değişik
geçici 7 nci maddesinin üçüncü 'bendinde yer alan ve T.C. Emekli Sandığından emekli, dul ve yetim aylığı
alanların muayene ive tedavilerinde hayatî önem taşıyan ıhastahklar hariç olmak üzere alınan 1% 10 ilaç be
deline katılma payına paralel olarak, harp mahillerininde ilaç ve sağlık malzemesine % 10 oranında katıl
ması amaçlanmaktadır. Bunlardan, halen maliyet bedeli üzerinden alman ilaç bedelinin '% 10 oranında alın
masıyla yetinilecektir.
Madde 10. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun baba ve analara bazı şartların tahakkuku halinde ay
lık bağlanmasını öngören 72 nci maddesi yeniden.düzenlenmektedir.
Ama ve balar için hak düşürücü süre olan bir yıllık müracaat süresi maddeden çıkartılarak zamanında
müracaat edememeleri nedeniyle mağduriyetleri önlenmekte, maddede sadece ana ve babaya aylık bağlan
ma şartlarına yer verilmektedir.
Madde uyarınca, öncelikle hayatta olan babaya, müstehak olması şartıyla aylık bağlanacak, babanın
hayatta olması ve aylığa müstehak bulunamaması (hallerinde ana da aylığa müstehak olmayacaktır.
Ancak, ana ve baba boşanmış ise her ikisine de müstehak olmaları şartıyla aylık bağlanabilecek, aylık
bağlanan babanın ölümünde; ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren, muhtaç olması şartıyla anaya da
aylık bağlanacaktır.
Öte yandan, maddenin son fıkrası ile 64 üncü maddenin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan du
rumlardan dolayı veya 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 2566 sayılı Kanun kapsa
mında mütalaa edilen görevler nedeniyle 'geride dul ve yetim bırakmadan (hayatlarını kaybeden iştirakçilerin
baba ve annelerine muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 11 ^ — '5434 sayılı Kanunun erkek çocuklara aylık bağlanması şartlarım düzenleyen 74 üncü mad
desi günün şartlarına 'göre yeniden düzenlenmiştir.
Üniversite giriş sınavları nedeniyle meydana gelebilecek bak kayıplarını önleyici bîr şekilde madde ted
vin edilmiş ve bunların aylıklarının bağlanab'ilmesi için bir müracaat süresi öngörülmemiştir.
Maddenin dördüncü 'bendinde sayılanlar için fıkradaki şartlarla öğrenime 'başlamaları halinde tatil dev
releri ara verme sayılmayacaktır.
Beşinci bentde yükseköğrenim ile yükseköğrenimden sonra yapılan lisans üstü öğrenimde de aylık öden
mesi öngörülmektedir.
Altıncı bentde, yetim aylığı ödenmeyecek olan öğrenimler 'belirtilmiştir.
ölüm tarihinde, maddedeki yaşları doldurmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış erkek çocuklara,
iyileştirilmesi imkânsız hastalığa yakalanmaları veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olması halinde ma
lul olduklarının anlaşılması ve muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanacaktır.
Madde 12. — Sandık Kanununun; yaş haddinden, malulen veya sicil yolu ile emekli olanıların kendile
rine, ölenlerin dul ve yetimlerine, hizmetlerinin aylık bağlanmasını gerektiren süreleri doldurmaması halin
de toptan ödeme yapılmasına •ilişkin 83 üncü maddesi değiştirilmektedir.
Maddenin eski halinde,, ilgililerden alınan emekti keseneği, kurum karşılığı ve 'bu adla tahsil edilen para
ların % 4 mürekkep faizi hesaplanmak suretiyle kendilerine ödenmesi hükme bağlanmıştır.
Buradaki % 4 mürekkep faiz, bulgun iç'in bir anlam taşımamakta ve ilgililere ödenecek meblağın •tespitin
de oldukça uzun ve karışık hesaplar yapılmasını gerektirmektedir.
Maddede yapılan değişiklikle, ilgililere ödenecek meblağın tespitinde 'bu defa ilgililerin fiilî ve itibarî
hizmet «üreleri ile borçlandıkları hizmet süreleri için ödedikleri paralara tekalbül eden süreler esas alınmak
suretiyle toplam hizmet süreleri tespit edilerek, bu sürelerin her tattı yılı için ıgörevlerinden ayrıldıkları tarih
teki emekli keseneğine esas aylıklarının iki katı esas tutulmak suretiyle toptan ödeme daha kolay ve basit
hale getirilmekte ve yıl *kesirlerinin yıla iblağı öngörülmektedir.1
Madde 13. — '5434 sayılı Kanunda emeklilik haklarının düşmesini belirleyen 92 ncî madde yeniden dü
zenlenmektedir.
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Yapılan değişikliğin (birinci nedeni, Vatandaşlık Kanununda yapılmış olan son düzenlemelerin maddeye
yansıtılması, ikinci nedeni ise ^hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife ka'bul edenlerin» mad
denin 'bugünkü hükmünden çıkarılmasıdır.
Bilindiği üzere, memleketimiz ile çeşitli ülkeler arasında son yirmi yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Anlaş
maları tesis edilmiştir.
Hükümetlerimiz Türk Vatandaşlarına yabancı memleketlerde, şahısları ile 'ilgili özel bir izin almadan ça
lışabilmeleri konusunda genel müsaade vermiştir^ Dolayısıyla bu halin emeklilik hakkının düşmesini gerek
tirmemesi tabiîdir.
Ayrıca, maddenin ikinci fıkrası ile Ibu gibilerin emeklilik haklarının düşmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde emeklilik haklarının iadesi de öngörülmektedir.
Maddenin sön bendinde Sandık 'iştirakçiliğinden ayrılmış olanlarla {88 inci madde kapsamına girenler) dul
ve yetimler hakkında da aynı paralelde işlem yapılması sağlanmaktadır.
Madde 14. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bağlanan aylıkların kesilmesi ile ilgili 93 üncü
maddesi, değiştirilmekte olan 72 ve 74 üncü maddelere paralel olarak yeniden düzenlenmektedir.
Madde 15. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun iki cihetten aylık veya toptan ödemeye hak kazanan
ların istihkaklarını düzenleyen 94 üncü maddesi, bu maddedeki hak düşürücü müracaat süreleri ilgili bent
lerden çıkartılarak hak sahiplerinin lehine yeniden düzenlenmekte, toptan ödemeyle ilgili hükümler ise ay
nen muhafaza edilmektedir.
İki cihetten aylığa hak kazananlar, genel olarak bu aylaklardan fazla olanım alacaklar, ancak isterlerse
az olan aylığı da tercih edebileceklerdir.
Tercih hakkının kullanılması 'bir süreye tabi tutulmadığından İlgililer tercih haklarım istedikleri zaman
ve istedikleri kadar kullanabileceklerdir.
Keza maddede, kendi aylıklarından vazgeçip dul ve yetim aylıklarını alanların ölümlerinde, kendi emek
li, adî malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıkları üzerinden dul ve yetimle
rine aylık 'bağlanmasına da yer verilm'iştir.
Bu maddenin uygulanmasında tercih edilen aylığa da müstehak (Olmak gerekmektedir^
Madde 16. — T.C. Emekli Sandığından emekli, adî malullük veya vazife malullüğü aylığı almakta iken
talim, manevra, seferberlik veya harp için silah altına alınarak birkaç aylık kısa sürelerle Orduya celp edi
lenlerin bu kısa süre için emekli aylıklarının kesilmesi ve bu hizmetlerinin bitiminde yeniden aylık bağlan
ması bir takım işlemleri gerektirdiği gibi hem Sandığa hem de ilgililere 'bazı külfetler getirmektedir.
Bu nedenle, bu gibilerin emekli aylıklarının kesilmemesi, kurumlarınca görev aylıkları ile emekli aylık
ları arasındaki farkın kendilerine ödenmesini sağlamak amacıyla 5434 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin
(a) fıkrası yeniden düzenlenmiş ve bu suretle işlemler azaltılmıştır.
Madde 17. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 121 inci maddesine bir bent eklenerek herhangi bir
nedenle Sandıktan aylık alanlara fazla veya yersiz ödenen aylıkların, hatalı işlemin düzeltildiği tarihten itiba
ren geriye doğru 'beş yıl içerisinde tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 18. — Bu madde ile TJC. Emekli Sandığı Kanununa yedi ek madde eklenmektedir.
Ek Madde 1. — IBu madde ile, Yasama Organı Üyeliğine seçilenlerle, dışardan Bakanlığa atananların
seçim veya atama tarihini takip eden aybaşından itibaren isteklerine ve yaşlarına bakılmaksızın T.C, Emekli
Sandığı ile ilgilendirilmeleri ve kesenek ile kurum karşılıklarının hesabında birinci derecenin son kademesi
ve en yüksek iştirakçi ek göstergesinin dikkate alınması öngörülmektedir.
Ek Madde 2. — Ek 1 inci madde (gereğince T.C. Emekli Sandığı 'ile ilgilendirilenlerin istekleri üzeri
ne 18 yaşından sonra geçen sürelerinin en çok 15 yılının borçlandırılması amaçlanmaktadır.
Bu 'borçlanmaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında yer alan
gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun girebileceği derecenin ilgili kademesi esas alınacaktır.
Ek Madde 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama Organı Üyeliğine
seçilenlerle, dışardan Bakanlığa atananlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin, istekleri
halinde Ek 2 nci madde gereğince borçlandırılmaları sağlanmaktadır*
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Ek Madde 4. — Yasama Organı Üyelikleri veya dışardan atanan Balkanlardan görev süreleri sona eren
lerden;
a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgili 'bir göreve girenlerin, 'kesenek ve karşılıklarının 'birinci derecenin son
kademesi ve en yüksek iştirakçi ek göstergesi, üzerinden kesilmesi,
h) Diğer sosyal güvenlik 'kurumlarıyla ilgilendirilmeleri gerekli 'bir görevde çalışanların Sandıkla ilgi
lenmeleri ve kesenök ve kurum 'karşılıklarının birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulan
makta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap edilmek suretiyle kesilmesi, ancak, Bağ-Kur ile ilgilen
dirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve karşılıklarının tamamının, Sosyal Sigortalar Kurumu ile
ilgilendirilmeleri gereken (görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna öde
necek işveren hissesi ile, ı% i'8 'kurum karşılığı tutarı arasındaki farkın tamamının kendileri tarafından öden
mesi,
Öngörülmektedir,
Ek Madde 5. — Yasama Organı Üyeleri, dışardan
nanlardan bu Kanunda öngörülen yaşları doldurmuş
süreyi borçlanmaları halinde, % 60 üzerinden Sandıkça
Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak ay İrkların

atanan Bakanlar ile 'bu görevleri sona ermiş 'bulu
olanlara, 15 fiilî hizmet yılını tamamlamaları veya bu
alık bağlanması sağlanmaktadır.
hesabında da bu 'hükümler uygulanacaktır.

Ek Madde 6. — Maddenin ((a) fıkı ası .i>e >. >. sarılı Kanunun çeşitli maddelerinde kesenek ve kurum
karşılıkları esas alınarak belirlenmiş oranların, kesenek ve kurum karşılıklarında değişme olduğu durumlarda
tek tek bu degişi'kl.ğe uygun hale getirilmesi yerine genel bir düzenleme ile 'bu oranların da kendiliğin
den değşmesi sağlanmaktadır.
(b) fıkrasında ise 5434 sayılı Kanunda ön3Örüıen tüzüklerden yine bu fıkrada sayılanların dışında ka
lanlar, değişen şartlara ve doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde daha kolay ve ça'buk değiştirile
bilmek amacıyla yönetmeliğe çevrilmektedir.
Ek Madde 7. — Bu madde ile T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanması sebebiyle tahakkuk edecek
Sandık alacaklarının 10 yıllık zaman aşımına tabi tutulacağı 'belirtilmektedir.
Ek Madde 8. — T.C. Emekli Sandığının ileri yıllarda Aktüaryal dengesini temin etmek ve erken emek
liliği önlemek üzere; T.C. Emekli Sandığı Kanununda istekle emekli olmak için, kadın iştirakçiler için 45,
erkek iştirakçiler için 50 olan yaş 'hadleri, fiilî hizmet şartı değiştirilmeksizin, bu Kanunun yürürlük tarihin-den sonra emeklilikle ilgili görevleri 'başlayacaklar için 5 yıl daha uzatılmak suretiyle kadın iştirakçiler için
50, erkek iştirakçiler için 55 yaşa, 1.1.1990 tarihinden itibaren de 55 ve 60 yaşa çıkarılmaktadır. Bu hükmün
halen görevde 'bulunanlara bir etkisi olmayacaktır.
Madde 19. — İştirakçi iken ölenlerden fiilî hizmet süresi 10 yılı doldurmadığından dul ve yetimlerine
aylık bağlanamayanların hizmet sürelerinin 5 yılı doldurması halinde bazı şartlarla dul ve yetimlerine aylık
bağlanmasını öngören T.C. Emekli Sandığı Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla eklenen 1 inci
maddeye, aynı durumda bulunan kişilerin dul ve yetimleri de dahil edilmek suretiyle benzer durumda bulu
nanlar arasında eşitlik sağlanmaktadır.
Durumu 22.6.1956 tarihli ve 6741 sayılı Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent şümulüne girenlerden
(iştirakçilerden başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede malul olanlar) hizmet
süreleri 5 yıldan çok 10 yıldan az olup, kendilerine 'kaydı haya't şartıyla aylık bağlananların 'ölümleri halin
de dul ve yetimleri, 1239 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi 'kapsamında iseler, bunlara da aynı şartlarla
dul ve yetim aylığı bağlanacaktır.
Madde 20. — Bu madde ile T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1'524 sayılı Kanunla ekle
nen değişik geçici 7 nci maddeye bir bent eklenerek 15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine gö
re Vatanî Hizmet Tertibinden aylık alanların yalnız kendilerinin Sandıktan emekli, dul ve yetim aylığı alan
lar gibi tedavilerinin yapılarak masraflarının Sandıkça karşılanması öngörülmektedir.
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Madde 21. — Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan Bakanlığa ataujtnların sosyal güvenlik hakları çeşitli
kanunlarla düzenlenmiş olup, dağınık durumda olan bu kanunlar tek bir kanun halinde toplanarak yeniden
düzenleme yapıldığından, gerek 5434 sayılı T.C. Emekdi Sandığı Kanunu ite ek ve değişikliklerinde gerekse
diğer kanunlarda yer. alan bu Kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.
Madde 22. — Bu madde ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 16 geçici madde eklenmektedir.
Geçici Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulunun, tasarının ka
nunlaşmasından önce vermiş olduğu 'kararların ilgililere tebliği ve 'bu kararlar aleyhine dava açma süreleri
nin işleyişi 'belirlenmektedir.
Geçici Madde 2. — Tasarıyla değiştirilen T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince
emekli kesendkleri % 12, kurum karşılıkları da <'% 2'2'ye çıkartılmakla 'birlikte 'bu oranların uygulanması
na (hemen geçilmek istenmediğinden bu madde ile 1985 yılı için eski oranların, 1986 yılı için kesenek oranı
nın (% Tl, kurum karşılıklarının % 20 olarak uygulanması,'asıl maddedeki oranlara ise tam olarak 1.1.1987
tarihinden itibaren geçilmesi sağlanmaktadır.
Keza, % 2 ek karşılıkların 1986 yılında % 2, 1987 yılında ı% 3, 1988 yılında % 4 olarak uygulanması
sağlanmaktadır.
Geçici Madde 3. — Bu tasarıyla değiştirilmekte olan 72 nci maddede, ana ve ba'balara yetim aylığı
bağlanması için öngörülen müracaat süreleri 'kaldırılmış olduğundan, bu tasarının kanunlaşacağı tarihten
önce müracaat sürelerini geçirmeleri nedeniyle kendilerine aylı'k 'bağlanamamış olanlara, maddedeki ve San
dık Kanununun ilgili maddelerindeki şartları taşımaları halinde müracaatlarını talkip eden aybaşından itibaren
yetim aylığı 'bağlanması sağlanmaktadır.
Ancak bunlara geçmiş süreler için aylık veya emeklilik ikramiyesi ödenmesi sözkonusu olmayacaktır.
Geçici Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin (iki), (üç) ve (dokuz) uncu bentlerinde
yapılan değişiklik üzerine 'bu 'bentlerde yazılı şartları taşıyanlara aylık bağlanabilmesi için başvuru hakkı
tanınmaktadır.
Geçici Madde 5. — Tasarıda yer alan T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 92 nci maddesi hükmüne
göre evvelce Türk Vatandaşlığını kaybetmeleri veya Hükümetten izin almaksızın ya'bancı memlekette vazife
kabul etmeleri nedeniyle aylık bağlanamayanlarla, bağlanmış ayhklaırı bu nedenlerle kesilenlerim halen Türk
vatandaşlığında bulunmaları halinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun diğer şartlarını da taşı
maları şartıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatları takip eden aybaşından
itibaren ayliklarının bağlanması sağlanmaktadır.
Bunlara da geçmiş süreler için aylık ve emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.
Geçici Madde 6. — Sandık Kanununun iki cihetten aylığa hak kazanma durumunu 'belirleyen 94 üncü
maddesinde öngörülen süre içinde aylık tercih haklarını kullanamadıkları için 'bu haklarını kullanamayanlara
yeni bir tercih kullanma hakkı tanınmalktadır. Bunlara da bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten sonra
yapacakları müracaatı takip eden aybaşından itibarviı yeni uygulama yapılaca'k, geçmiş süreler için bir im
kân 'tanınmayacaktır.
Geçici Madde 7. — 1239 sayılı Kanunun Ek V inci maddesine eklenen 'bent gereğince kendilerine 6741
sayılı Kanun uyarınca kaydı hayat şartıyla malullük aylığı bağlanmış olup da bu Kanunun yürürlük tari
hinden önce ölmüş olanların dul ve yetimlerine de bu ek fıkranın uygulanması sağlanmaktadır.
Müracaat eden dul ve yetimlere, maddedeki ve Sandık Kanunundaki şartları taşımaları halinde müra
caat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacak, ancak geçmiş süreler için bir ödeme yapıl
mayacaktır.
Geçici Madde 8.— 5434 sayılı Kanun uyarınca Sandığa yatırılması gerektiği halde yatırılımamış bulunan
kesenek, kurum karşılığı ve % 2 oranındaki ek karşı'ılcların, 'bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren üç ay içinde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygu1anacak gecikme zammı % 30'a yükseltilmeyeceği gibi,
tahaik'ku'k etmiş ancak tahsil edilmemiş bulunan % 10 gecikme zamları da silinecektir.
Ancak, söz konusu ödemeler bu süre içinde yapılmadığı takdirde 5434 sayılı Kanunun bu Kânunla de
ğişik 17 nci maddesine göre gecikme zammı uygulanacalktır.
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Geçici Madde 9. — 5434 saydı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1,1950 tarihinden önce bağlanmış bulunan
bir 'kısım aylıklar bütçe Uçanından veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre 10 yıllık peşin tutarları
verilmek suretiyle kesilmiş bulunmaktadır. Bu gibilerden bir kısım •mütekait, zevce ana ve kız çocuMara
25.6.1958 tarih ve 7134 saydı Kanunla eklenen 5434 saydı Kanunun geçici 104 üncü maddesi gereğince son
radan aylık bağlanma hakkı verildiği halde, erkek çocuklara o tarihte aylık bağlama imkânı bulunmadığın
dan bu hak verilmemiştir. Bu defa malul ve muhtaç olmaları halinde erkek yetimlere de 2.3.1970 tarih vel239
- sayılı Kanunla yetim aylığı bağlanması imkânı tanındığından buna paralel olarak 10 ydhk aylıkları defaten
ödenmiş olanlarla ilgili bir geçici düzenleme yapılmaktadır.
Geçici Madde 10. — Bu madde ile 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 49 uncu maddesinde belir
tilen süreler içerisinde müracaat edememiş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış 'bulunan iştirakçilerden va
zife malûlü olanlarla yedek ve gönüllü erler ile Yedek Subay Okulu öğrencilerine veya bunların dul ve yetim
lerine vazife malullüklerini tevsik etmeleri şartıyla aylık bağlanabilmesi için yeniden 1 ydlık müracaat süresi
verilmiştir. Ancak bu durumda olup da aylık bağlananlara geçmiş süreler için aylık ödenmeyecektir.
Geçici Madde 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı Üyelikieriyle, açıktan tayin
edildikleri Bakanlıkları devam edenlerden;
a) T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli kesenek ve karşılıklarının Ek 1 inci maddede yer alan
esaslara göre hesap edilmesi,
b) T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olmayanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sandıkla
ilgilendiriılmeleri ve istekleri halinde borçlandırdmaları, öngörülmektedir.
Geçici Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya Bakanlığı sona
erenlerden;
<
a) Halen T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde 'bulunanlarım kesenek ve karşılıkları, bu Kanunu»
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek 1 inci maddede yer alan esaslara göre hesap edile
rek keseneklerinin kendilerince ödenmesi, kurum karşıfoklarınında kurumlarından tahsü edilmesi,
b) Diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgilendiril meleri gerekli bir görevde çalışanların Sandıkla ilgilen
meleri ve kesenek ve kurum karşılıklarının birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta
olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap edilmek suretiyle kesilmesi, ancak, Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri
gereken işlerde çalışanların keseiiek ve karşılıklarının tamamının, Gosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilme
leri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren
hissesi ile, % 18 kurum karşılığı tutan arasındaki farkın tamamının kendileri taarfnidan ödenmesi,
öngörülmektedir.
c) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli ölmüş bulunanlardan ha
len hayatta olanların, istekleri üzerine, Sandığa yapacaktan müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren,
bu Kanun esaslarına göre iştirakçiliklerinin.sağlanması, aynı tarihten itibarende almakta olduğu emekli ayak
larının 'kesilmesi ve (b) ve (c) fıkralarında sayılanlardan isteyenler hakkında Ek 2 ndi madde esaslarına göre
borçlanmalarının yapdması ve hak kazanddclan ve istekte bulunmaları halinde Ek 5 inci maddedeki esaslara
göre emeklilik işlemlerinin yapdması,
d) T.C. Emekli Sandığından emekli olanlarla, ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış
olan emekli, dul ve yetim aylıklarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,
bu kanunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık bağlama
oranları esas alınmak suretiyle yükseltilmesi,
e) ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine düğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıkların Sandı
ğa yazdı müracaatları takip eden aybaşından itibaren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltüerek Sandıkça
ödenmesi, bunların diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklarının aynı tarihten itibaren kesilmesi
ve bu fıkra uyarınca düzeltilecek aylıklarda 10 yddan az hazmet sürelerinin 10 yda iblağ eddmesi,
Amaçlanmaktadır.
Geçici Madde 13. — Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanlar için emeklilikte yeni yaş hadle
ri tespit edilmektedir.
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10 yıldan az hizmeti bulunanlardan 'bu Kanunla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa eklenen Ek 2 ncii madde uyarınca borçlandıkları hizmetlerle 'beraber 15 yıl veya daha fazla hizmeti
dolduran Yasama Organı Üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan,
a) 1983 yılında veya daha önceki yıllarda seçilen veya atanan kadınlara 45, erkeklere 50,
b) 1988 yılında seçilen veya 'bakanlığa atanan kadınlara 50, erkeklere 55,
c) ,1993 yılında seçilen veya bakanlığa atanan kadınlara 55, erkeklere 60,
Yaşını doldurduklarında aylık -bağlanacaktır.
Geçici Madde 14. — Yurt dışında ev kadım olarak bulunanlardan yurda döndükten sonra T.C. Emekli
Sandığı -ile ilgili göreve girenlerim, bu suretle geçen sürelerini borçlanma imkânı getirilmektedir.
Geçici Madde 15. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ta'bi kurumlarda (KlTlerde) bu Kanun
yiirürlük tarihinde, Sandığa taibi olarak çalışanlardan sözleşmeli çalışacakların T.C. Emekli Sandığı ile ilgi
lendirilmeleri sağlanmaktadır.
'
Geçici Madde 16. — KİT'lerde sözleşmeli çalışanlardan Sandıkla iilgilendiriılenlerin Sosyal Sigortalar Ku
rumu veya BAĞ - KUR'a ta'bi görevlere geçmeleri halinde de isterlerse Sandıkla ilgilerini sürdürebilme limkânı getirilmiştir. AncaJk BAĞ - KUR ile (ilgili olması gerekenler 'kesenek ve karşılık toplamının tamamını
kendilerinin ödemesi, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilenmeleri gerekenlerin ise pirim farklarının tamamını
ödemeleri öngörülmektedir.
Madde 23. — Yürürlük maddesi olup bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi belirlemektedir.
Madde 24. — Yürütme maddesi olup 'bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği 'belirtilmiştir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/731
Karar No. : 110

22 . 12 . 1985

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA!
•Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 20.12.1985 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 sayılı kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,
Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 22.12.1985
tarihli 33 ünai birleşİminde Hükümet Temsilcilerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü.
Bilindiği gibi, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmelerine uygun olarak ve emekliliğin ülkemiz gerçek
lerine cevap verecek şekilde gelişmesini teminen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, zaman içeri
sinde, 1.1.1950 tarihinden itibaren kademeli olarak em'cfcli, dul ve yetimler ve sandık iştirakçileri lehine deği
şik düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır.
T. C. Emekli Sandığı Kanunu 1.1.1950 tarihinden'bu yana 110 defa doğrudan doğruya, 85 defa da di
ğer kanunlarda yer alan hükümlerle dolaylı olarak değişikliğe uğramıştır. Bunun sonucunda özellikle San
dığın işleyişi ve çalışması konusunda bazı zorluklar, gelir ve gider durumunda dengesizlikler ortaya çık
mıştır. Ayrıca, emekli, dul ve yetimlere yönelik bazı konularda da istenen hizmet düzeyinin gerisinde ka
lınmıştır.
Tasarı ile; çağımızın, sosyal güvenlik ve sosyal refah anlayışının bugün ulaşmış olduğu düzey doğrultu
sunda; Sandığın işleyiş ve çalışmasında kolaylık sağlanması, sandığın gelir ve gider dengesinin olumlu yön
de etkilenmesi, emekli, dul ve yetimlere günün şartlarına uygun imkânlar sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca,
millî iradeyi temsil etmek, kanun yapmak ve hükümeti denetlemek gibi en üst seviyede Anayasal görev
leri ifa eden Yasama Organı üyelerinin emeklilikleri ile ilgili iyileştirmeler getirilmesi öngörülmüştür.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, tasarının kapsamı hakkında Hükümet adına geniş açık
lamalar yapılmıştır. Daha sonra söz alan üyeler tasarıyı genellikle olumlu bulmuşlar, olumsuz gördükleri
yönleri ile ilgili eleştiri ve temennilerini dile getirmişlerdir. 'Bu görüşler doğrultusunda Hükümet 'temsilcile
rine sorular sorarak açıklayıcı bilgi istemişlerdir. Hü ciknet adına yapılan açıklamalar ve sorulan sorulara
verilen cevaplar dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inci maddesinin değiştirilmesini öngören çerçeve 1 inci
maddesinin (1) fıkrasında yer alan «Genel hükümlere göre» ibaresinden sonra «uzman» ibaresi eklenmiş ve
çerçeve 1 inci madde yapılan bu değişiklikle kalbul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 2 ve 3 üncü maddeleri aynen ka»bul edilmiştir.,
Aynı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesini öngören çerçeve 4 üncü maddenin (ç) fıkrasının 5 inci
bendinde yer alan «(Bir ay içindeki» ibaresinden sonra «fiilî ve» ibaresi eklenmiş ve çerçeve 4 üncü madde
yapılan bu düzenleme ile kabul edilmiştir.:
Tasarının çerçeve 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul edillmişftir.
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 25 insi maddesinin değiştirilmesini öngören çerçeve 7 nci
maddesine; kamulaştırmanın ancak Sandığa verilen görevlerin ifası için olabileceğinin açıklıkla belirlenmesi
bakımından,-maddede yer alan «yaptırılabilir veya» ibaresinden sonra «Kanunla Sandığa verilen görevlerin
ifası için» ibaresi eklenerek çerçeve 7 nci madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 9 uncu maddesiyle düzenlenmek istenen, 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d)
fıkrasının son (bendinde yer alan; Devlete ait yatılı ortaöğrenim okul ve müesseselerinde parasız okumaya taTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tip olanların sayısının, Sandik Yönetim Kurulunca yıllık 'bütçe imkânlarına göre artırılabidmesini teminen,
adı geçen maddenin başlığı ve ona bağlı olarak birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının çerçeye^lO, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri aynen kaıbul edilmiştir.
5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanununun 121 inci maddesine bir fıkra eklenmesini öngören çerçeve
17 nci madde de yer alan «düzeltildiği tarihten» ibaresinden sonra «geriye doğru hesap edilecek beş yıllık
tutarları tahsil edilir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.» şeklinde bir ibare eklenerek
çerçeve 17 nci madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir.
. Aynı kanuna çerçeve 18 inci madde ile eklenen Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4,
Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7 ve Ek Madde 8 aynen kabul edilmiştir.
Türk uyruklu olmayan karılara aylık bağlanmasını öngören «Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uy
ruklu karılara, Türkiye'de ikâmet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci
maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.» şeklinde yeni bir madde Ek Madde 9 olarak çerçeve 18 inci maddeye eklenmiştir.
Tasarının çerçeve 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan «yalnız kendileri de» ibaresıindeki «de» ke
limesi kaldırılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 22 nci maddesine bağlı Geçici Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, VI, 12, 13, 14, 15 ve
16 ncı maddeleri aynen,
Geçici Madde 2'nin ikinci fıkrasında yer alan «1987 yılı için % 3, olarak uygulanır.» İbaresi «1986 yıü
için % 2, 1987 yılı için % 3, olarak uygulanır.» şeklinde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 23 ve 24 üncü maddeleri aynen kalbul edilmiştir^
Tasarının başlığı kanun tekniğine uygunluğunu sağlamak amacıyla, «8.6.1949 t a r M ve 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş tifilmesi, Aynı Kanuna. 9 Ek Madde ile 16 Geçici Mad
de Eklenmesi ve 2.3.1970 tarihM ve 1239 sayılı Kanun ile 8.7.1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunların Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzenlenmiştir^
Kabul edilen bir önerge ile, sosyal içerikli bu tasarı kapsamının geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle,
İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle 'görüşülmesine Komisyonumuzca karar veril
miştir.
Genöl Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Sözcü
Alaattin Fırat
Mu|

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Abdurrahman Demirtaş
Hatay

Rıza Tekin
Siirt

Hazım Kutay
Ankara

M. Fenni Islimyeli
Balıkesir
îmzada bulunamadı

Hakkı Artukarslan
Bingöl

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

İlhan Aşkın
Bursa

M. Memduh Gökçen
Bursa

Ünal Akkaya
Çorum

*
Şeyhmus Bahçeci
Karşı yazım eklidir.
Diyarbakır
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İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurunii

Yasar Albayrak
İstanbul

M. Oltan Sungurlu
Gümüşhane

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Halil Orhan Ergüder
İstanbul

Tülay öney
İstanbul
Karşı yazım eM'ktir.

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmitı

M. Turan Bayezit
Muhalefetim ekli.
Kahramanmaraş

İbrahim Özbıyık
Kayseri -,

Erol Ağagil
Karşı oy yazım eklidir.
Kırklareli

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Safet Sert
Konya

Ayhan Fırat
Malatya
İmzada bulunamadı.

Fehmi Memişoğlu
Rize
İmzada bulunamadı

Enver Özcan
Karşı oy yazım eklidir»;
Tokat

tsa Vardal
Kanşı oy yazam efkllidür
Zonguldak
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KARŞI OY
Kanunun 18 inci maddesi, yasama organı üyeliği yapanlarla, dışarıdan atanan bakanların emeklilik hak
kını düzenlemektedir.
Kanımızca emeklilik «belli süre boyunca ve belirli koşullarla devlete hizmet etmenin» karşılığında alınan
bir haktır. Bu temel ilkeden hareket ettiğimiz takdirde 18 inci maddenin Ek 3 üncü maddesinde, çeşitli sos
yal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra yasama organı üyesi olanlara, eşit bir emeklilik hakkı ta
nınmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz.
18 inci maddenin, diğer ek maddeleriyle getirilen düzenlemeler, yukarıda belirtilen «belli süre ve hizmet
koşullarını» aramaksızın «borçlanma» suretiyle en yüksek düzeyde emeklilik hakkı tanınmasını öngördüğün
den, temel ilkelere uygun düşmemektedir.
Bu açıdan 18 inci maddenin, ilgili ek maddelerindeki düzenlemelere katılamadığımızı arz ederiz.
Ayrıca 18 inci maddenin Ek 8 inci maddesinde emeklilik yaş sınırının yükseltilmesi öngörülmektedir. İs
tihdam sorununun çok ağır olduğu ve çalışma koşullarının son derece zor olduğu ülkemizde bu yükseltme
nin de doğru olmadığı kanısını taşımaktayız.
j

-

Tülay öney
İstanbul

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır

Erol Ağagil
Kırklareli

Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Enver özcan
Tctot

İsa Vardal
Zonguldak
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HÜKÜMETIN TEKLIFI
5434 Sayıh T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunlann Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 8. — Yönetim Kurulu, Sandığın en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları inceleyip tespitlerini,
b) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri için uygun gördüğü aktarmaları yaparak, bölümler
arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini,
c) Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilmesi için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planlarını
inceleyip uygun gördüklerini,
ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştırma tekliflerinden karara bağladıklarını,
Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunmak;
d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuna kadar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve kâr ve
zarar hesaplarını inceleyip, uygun görürse onayladıktan sonra, yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine aynı
yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna vermek;
e) Geneli Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine Sandığın genel politikasını tespit etmek;
f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife veya
harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kap
samına girenlerin tespiti ile kendisinden aylık bağlanacak iştirakçiyi veyahut emekli, adî malullük, vazife
veya harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşeb
büs edenlere veyahut malul sayılacak hale getirenlere ya da kendisine aylık mağlatacak iştirakçiye, emekli,
adî malullük, vazife ve harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı alana veya bunların ailesine karşı ağır bir
cürüm işlediğinden veyahut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede büyük bir ku
sur işlediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan iskat edilenlere ve emeklilik hakkı düşenlere ay
lık bağlanmaması için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit teklifleri inceleyerek karara bağlamak;
g) Sandığtn mâlî durumunu aralıksız denetlemek suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve
ödeme hükümleri hakkında alınması gereken tedbirleri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Gümrük Bakanlığına
bildirmek;
h) Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh ve
aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek;
i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini belli etmek;
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı esas
lara göre tayin etmek;
k) Fevkalade mesaisi görülen memurlara her yıl için iki aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak teklifleri karara bağlamak;
1) Genel hükümlere göre yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar vermek;
m) özel kanunlarda yer alan atama hükümleri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı dere
cedeki Sandık personelinin, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapmak;
n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın g örüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırlana
cak tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri inceleyerek onaylamak;
ö) Gerekli görülen hallerde genel hükümlere gö re, merkezde başkanlıklar, taşrada bölge müdürlüğü,
şube müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağla
mak;
p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
Yönetim Kurulu, bu görevlerinin bir kısmını Genel Müdürlüğe devredebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı Ka
nuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 Taıtihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
«Madde 8. — Yönetllm Kurudu, Sandığın en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları inceleyip tespitlerini,
'b) Oenel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri için uygun gördüğü aktarmaları yaparak, bölümler
arasındaki akıtiarma teklifleri ile ek ve olağanüs'tü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini,
c) Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilmesi için Genel Müdürlükçe hazırlanan yaitırıım planlarını in
celeyip uygun gördüklerini,
ç) Genel Müdürlükçe h'azırllanacak kamulaştırma tekliflerinden karara 'bağladıklarını,
Maliye ve Gümrük Bakanlığınım onayına sunmak;
d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuma kadar Genel Müdürlükçe hazırlanacak 'bilanço ve kâr ve za
rar hesaplarını inceleyip, uygun görürse onayladıktan «sonra, yapılan istere ait rapor ile birlikte yine aynı yı
lın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna vermek;
e) Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine Sandığın genel politikasını tesıpüt etmek;
f) Kânun, tüzük ve yönetmeliklerin uyiguılanması ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife veya
harp malûllükleri ile er vazife maMlüklerilriin, Nak'dî Tazminat ve Aylık Bağlanıması Hakkında Kanun Kap
samıma girenlerin tespitli ile kendisinden aylık bağlanacak iştirakçiyi veyahut emekli, adi malullük, vazife veya
harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden
lere veyalhuıt malul sayılacak hale getirenlere ya da kendisine aylık bağlaitacalk iştirakçiye, emekli, adi malullük,
vazife ve harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı alana veya bunların ailesine karşı ağır bir cürüm iş
lediğinden veyahut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede büyük bir kusur işle
diğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan isk'aıt edilenlere ve emeklilik hakkı düşenlere aylık bağ
lanmaması için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit teklifleri inceleyerek karara bağlamak;
g) Sandığın malî durumunu aralıksız denetlemek süratliyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve öde
me hükümleri 'hakkında alınması gereken tedbirleri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Gümrük Bakanlığına bil
dirmek j
h) Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh ve
aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek;
i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini 'belli ©itmek;
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı esasla
ra güre tayin etmek,"
k) Fevkalade mesa'isl görülen memurlara her yıl 'içlin iki aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye veril
mesi hakkında Gendi Müdürlük tarafından yapılacak teklifleri karara bağlamak;
1) Genel Hükümlere göre uzman yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar vermek;
m) Özel Kanunlarda yer alan ataima hükümleri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha 'yukarı derecede
ki Sandık personelininı, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapmak;
n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın görülerini belirterek ve Genel Müdürlükçe hazırlanacak
tüzük tasarılarını ve yöneümelkil'eri inceleyerek onaylatmak i
o) Gerekli görülen haillerde genel hükümlere göre, merkezde başkanlıklar, taşrada .bölge müdürlüğü, şube
müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağlamak üzere Gendi Müdürlüğün teklifini karara bağlamak;
p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
Yönetim Kurulu, bu görevlerinin bir kıısımını Genel Müdürlüğe devredebilir.
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Emekli, adî malullük, vazife ve harp malullüğü, er
lullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan ödemeye,
ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve ödeme işlemleri
lemleri ile yönetmeliklerde belirtilen sair işler Genel

vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarına, harp ma
kesenek iadesine, emeklilik ve evlenme ikramiyeleri
ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma, iptal ve ret iş
Müdürlükçe yürütülür.»

MADDE 2. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 9. — a) Yönetim Kurulunun 8 inci madde gereğince, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına
sunulacak kararlarının birer örneği 15 gün içinde bu Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun görülmeyen kararların, gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Kurulu isteği
yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde karşı görüşü ile birlikte Bakanlığa sunar. Bakanlık görüşünde
ısrar ederse Yönetim Kurulu, kararım düzeltir.
b) Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (f) fıkrasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği 15
gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uygun
görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi ile birlikte resen Sandıktan isteyebilir.
Bakanlığın bildirimi üzerine, Yönetim Kurulu kararını düzeltmezse bu karan dosyası ile birlikte Bakan
lığa yollar. Bakanlık, görüşünde İsrar ederse bu konuda Danıştayın görüşü alınır!
İlgililer hakkında alınmış kararlar ile Genel Müdürlükçe yapılan tahsis işlemlerine ait bildirimler, ilgilile
rin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Bunlara karşı ilgililer idarî dava açabilir.»
MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci ben
di ile (d), (f) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 12 emeklilik
kesenekleri;»
«d) (a) fıkrasında yazılı % 12 emeklilik keseneğine karşılık % 22, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara
eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar;»
«f) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre
bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin
!% 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar;»
«h) 17 nci madde gereğince alınacak paralar;»
MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ~K anununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden;
a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gü
nünü takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde,
b) (f) fıkrasında yazılı i% 4'lerin tamamını, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip
eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara ait
\% 4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden (2) ay
içinde,
c) '(g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde,
ç) l(j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde,
Sandığa veya, Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar.
Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, kurum
lar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini, mik
tarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordro
yu Sandığa gönderirler.
14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, kurum
larca, iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaralan ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum karşıTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 391)

— 17 —
(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni)
Emekli, aJdü. malullük, vazife ve harp malullüğü, er vazfife malullüğü, dul ve yeûm aylıklarına, harp malul
lüğü ve sosyal yardımı zamlarına, toptan ödemeye, kesenek iadesine, emeklilik ve evlenme ikramiyeleri ile ölüm
yardımlarına aıit tahakkuk ve ödeme işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltime, kaldırma, iptal ve red İşlemleri
ile yönetmeliklerde beîültilen saür işler Genel Müdürlükçe yürütülür.»
MAIDDE % — Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kalbul edilmülştîir.

MADDE 3. — Tasarımın 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen klalbul edilmiştir.

MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emeklli Sandığı Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değistirillmiiştüıy

«ıMadde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelMerinden;
a) i(a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı kesenek ve Karşılıkları, aylılk, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü
takip e»den günden başllama'k üzere 20 gün içinde,
ib) i(lf) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamım, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip
e!den aıybaşlarından itöibıaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara
alit % 4 lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların almdığu tarihleri takip eden 2 ay içinde,
c) >(g, h, i) fikrallarında yazılı olanları, tahsilleri gününü tlak'ip eden günden başlam'ak üzere 20 gün içinde,
ç) l(j) fıkrasında yazılı olanları, ilıgili maddelerinde gösterilen süreler içimde,
Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yaltırmayta mecburdurlar.
!
Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, kurum
lar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı .gelirler için gelirin çinisini, mlikıtarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu
Sandığa gönderirler.
14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, kurumlarca
iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaralan ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum karşılıkları,
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lıkları, hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek sure
tiyle her takvim yılı için iki nüsha «Şahıs Emeklilik Kesenekleri tcmal Bordrosu» düzenlenir.
Bir ay içindeki itibarî hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Kanunda yer
alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesabedi lerek ayrıca kaydolunur.
Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra, birinci
nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordrola
rın ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşiv lenir.
Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordro sundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelirle
rinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı
ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler.
Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve
bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya
verilir.
icmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve muh
teviyatları da gösterilir.
Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurum
ların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu para
lar '% 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre mahallî maliye teşkilatınca tahsil olunur.
Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından, ge
cikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı gö
rüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir.
(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile bir
likte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.
Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri
gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme
zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.
Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.
Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip
getirmediğini, mahallî en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferiden ve
ya yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir.
Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap vesair belge
lerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.»
MADDE 5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«c) Pevlet bono ve (tahvileri ite kamu yatırımları gelir ortaklığı senetlerine;»
«id) Faiz halddi yürürlükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz mevduat
sekinde millî bankalara;»
MADDE 6. — 5434 ısayık T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23 üncü maldidesi aşağıdaki ışekilde değiştfrilmîşltir^
«iMaıdde 23. — Sandığın her yıl, bir yıl evvelki bilançosunda ıgörüfen isertnay-esinie göre döner sermaye
olarak kullanılacak fondan; iki /iştirakçinin kefaletiyle ve Sandığa talb'i veya diğer sosyal güvenlik kurumları
na pıta ödemek suretiiyle geçen sürelerinin toplamı enaz beş yıl olan iştirakçilere, faiz haddi % 51ten aşağı ol
mamak üzere borç para verilebilir.
Verilecek borcun mikt&rı iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 kaltını ıgeçemez. Verilen borç para en çok
iki yıl içlinde geri alınır*
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hizmet borçlanmasına aüt tahsilat ve bu mâhiyetteki paraflar alt olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her
takvim yılı içtin iki nüsha «Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Borkirosu» düzenlenir.
(Bir ay içindeki fiilî ve itibarî hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Ka
nunda yer alan maddelere göre 'bu hizmetlere aıilt paralar hesalbedİlerek ayrıca kaydolunur.
Kurumlar bu bordroların, bağlı dduMan tediye merkezinim parasal mutabakatını aldıktan sonra, bMnd nüs
hasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordrola
rım ikinci nüshaları kurumlarca yılar itibariyle arşivleniır,
Tediye merkeziler1! her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelir
lerine aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek ıbir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı
ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler.
Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımibalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve bun•dam da bir icmal1 bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kaıdar Sandığa veya Sandık adına postaya ve
rilir*
İcmal sütununun altında her ay gönderilen paraflara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve muh
teviyatları da gösterilir,
Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurum
ların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhas^lerinden bu paralar
% 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca tahsil olunur.
Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edieçefc memur ve muhasiplerin kurumları tarafından, ge
cikmenin müüb'ir sebepler dolayısıyla vtafci olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus hafch
görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçiHr,
<ç) fıkrasında yazllı süreler içerisinde yatırılmayan Samdık gelirleri ise, kurumlanndan % 30 faizi ile bir
likte 6183 aiayıll Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.
Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri
gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelinlerinin zamanında gönderilmemesi hainde bu paralar % 20 gecikme
zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.
Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.
Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip
gdtirmediğini, mahallî en büyük amirin tefrik edeceği 'bir memurta birilikte müfettişleri eliyle münferiden ve
ya yılfofc çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir*
Sandık Müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve sair belgelerin
İbraza zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 12® imci madde hükümleri tatlbik olunur.»
(MADDE 5. — Taşanının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edömisjtir.

'MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kafbul edilmiştir*
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Verilen tborç para, iştirakçilerin mensup oldukları 'kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir kayıt
sistemi dle borç bitinceye kadar imubafaza edülecek olan mökltuıplaııdak'i miktarlara ©öre, illgiHerin borç aldık
ları ayı takiıp eden aybaşından itibaren aylıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile emeklilik 41cil numaraları da doğru ve tam ollaralk kaydölunmalk suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları ile bağlı. bulun
dukları saymanlıklar ıtaralfmdan illgii bankalar vasıtasıyla! Sandığa [gönderilir.,
Her ay başında yapılan borç para kesintileri toplamı ısaymanlMar raralfından enlgeç 20 gün içinde, .taüDsilat bordroları ite birlikte, Sandık adına (bankaya intikal eititirilir. Bankaca eksltrelerle birlikte Sandığa gönderi
lir. Kesilen ıborç para taksMerM, bu süre içeriisdndfe ilgili 'Bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların bu işle gö
revli memurlarından, Sandığın talebi üzerine, (ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden % 30 faiz, ku
rumlarınca tahsil edilir ve Sarıldığa gönderiDir. Bu faM lödemeyenlefden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre mahallî maliye 'teşkilatınca tahsilaıî yapılır*
Borcun tamamım ödemeden emekli, adi malul, vazife veya Iharp maluîü ve er vazife malulü olanlarını ken- w
dilerine, ölenlerin Idül ve yetimlerine veya kanunî mirasçılarına ödenecek emekli ikram'iyeslinden, borç ar
tıkları defaten ikramiiyelerinin borç artıklarını karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal gülverilük ku
ruluşlarınca (bunlara ödenecek aylıklardan taksitler halinde veya yapılacak toptan lödeme veyalhut sair adlarla
Ödenecek toplu paralardan defaten tahsil edilir.
Sandıküan borç para almış bulunanlara kefil olmuş 'iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi halle
rinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.
Borç vermeye alit diğer bususlar yönetmedikte belirtilir.»
MADDE 7. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değistirilrriişltıir»
«Madde 25. — Saridık ihtiyacı için gayrimenkuller Ylönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığının onayı ile satın alınabilir, yaptırılabilir veya gerekli görülen yerlerde Sandıkça kamula^tırüabİlir,
22 nci maddede belirtilen gayrimenkuller. de yukarıdaki ıfıkra büklümlerine tabidir.
MAIDDE 8. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddösünde yer alan 'harp malûllüğü
zammı gösterge tablosu aşağıdaki ışeki'lde değiştirilmiştir^
«iMaluilîyeK Derecesi

1
2
3
4
5
6

'tşIlJiraJkçiler, erbaş ve eder
51e isüvitl) görevliler Biçin

•

300
260
220
180
150
130

IMAIDDE 9. — 5434 sayılı T.C. 'Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin ıfld) (fıkrasının son (bendinde
yer alan ((1100 sayisı ((200) olarak, aynı maddenin (e) fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştMfaıiştir.
«e) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak Maç ve sağlık imafeemeisi hakkında, bu Kanuna
1425 'sayılı Kanunla 'eklenen değişik geçici 7 nci madde büklümleri uygulanır.»
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MADDE 7. — 54134 sayılı T.C. ErrteMi Sandığı Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmüştöir,
«Maldfde 25. — Sandık ühtoilyacı içim gayriımenkuller Ylöndüim Kurulu Kararı ve M a i y e t e Gümrük Bakan
lığımın onayı Me saıtın alımalblir, yaptolalbilir veya Kanunda sandığa verilen görevlerin ifası için gerekli gö
rüden yerlerde Sandıkça katmülaı§(tırılalb'Mr.
22 indi mafcfldöde (belirtilen gayrinıenkuller de yukarı dalki fıkıra nüMimleriıne tabidir*
MADDE 8. — Tasaınnam 8 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibuA edilmiştir.

MADDE 9. — 5434 sayılı T.C. Etmek! Sandığı Kanununun 65 inci madldbsidin (İd) fıkrasının son bendi ile
aynı maddenin (e) fıkrası aşjağıidlaki şekilde değliştirito iştir.
«Şu kadark'i, Miıp olanlar (100)'ü geçtiği takdiırde Samdık YöneUîm Kurulunca bu sayı yıllık bliltçe imkân
larına göre artınl'aM'iır.»
«re) Ayakta veya meskende tedavileri halimde kullanılacak ilaç ve sağlık maftzemesi hakkında, bu Kanu
na 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci ma'dide hükümleri uygulanır.»
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MADDE 10. — 5434 sayılı T ^ . Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiş
ler,
«Madde 72. — ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulunmayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve ölüm
tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan babalarına Sandığa müracaiat tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan çalışarak ıgeçimlinli sağlayamayacak derecede malul olanlar
için yaş kaydı aranmaz,
Muhtaç olması 'sebebiyle aylık bağlanan babamın ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa müracaat
ıtarilhini takip eden aybaşından itibaren öz anaya bağlanır.
Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli (bulunmaları dolaylısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış veya
'boşanmış muhtaç analar ille (65) yaşını doldurmamış malûl ve muhitaç bulunmayan 'babaların, (65) yaşını dol
durmaları veya malûl duruma girmeleri halinde, muhtaç bulunmaları şartı ile (65) yaşını doldurmuş olmakla
beraber muhtaç onmadıklarından dolayı aylık bağlanmamış bulunanların 'sonradan muhtaç duruma girmeleri
halinde, Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya
3.11.1980 tarih ve 2330 ısayılı Kanun ile bu Kanuna ek 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görev
ler nedeniyle geride dul ve yetim bırakmadan hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerin muhtaç baba veya ana
larına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçeri olarak aylık bağlanır»
MADDE 1!L — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir,
«Madde 74. — ölüm tarihinde (18) yaşını, orta öğrenim yapmakta ise 1(20) ve yükseköğrenim yapmakta
ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır,
Ölüm târihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedenÜyle aylık bağlanmamış erkek çocuklara,
öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentde belirtilen yaşlan geçmemek şartıyla aylık bağlanır.
Yetim aylığım almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmalıarı veya öğren
cilik durumlarının sona .ermesi nedeniyle aylıkları kesilen Veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş ol
maları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda Ibelirfiilen yaşlan geçmemek şartıyla yeriiden
veya ilk defa öğrenci olanlara öğrendi oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve .(20) yaşını doldurmadan önce i k ders yılında yükseköğrenime başla
yan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde
geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yük
seköğrenimden sayılır,
Bir yükseköğrenimin bMri'imesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci
defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez,
Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağ
lık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa
olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu sekilide malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara,
kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren
aylık bağlanır.
Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıklan, yaşları do
layısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye devam edilir,
5 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da {maltta
iük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır.»
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MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kalbul edilmlJşitir,

MADDE • İd. — Tasarının 11 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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- MADDE 12. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirîlımiştür.
«Madde 83. — Toptan ödeme, ilgililerin, fiTlî ve itibarî hizmet süreleri ile borçlandıkları hizmet süreleri
için ödedikleri paralara tekabül eden süreler 'toplamının her tam yılı ile, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki
emekli keseneğine esas aylıklarının iki kaıtının çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi toplamın
da 'bulunan yıl kesirleri tama iblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, hır yıllık hizmet için
tahakkuk ettirilecek miktardan az olamaz.»
MADDE 13. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı
memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit
hakları düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uya
rınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları ta
kip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan
yeniden yararlandırılırlar.
•
Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.»
MADDE 14. — T.C. Emekli Sandığı • Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 93. — Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan :
a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin;
b) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız üe erkek çocukların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç);
c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın;
ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak. suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğre
nim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların;
Aylıkları, bu durumlarının katî olarak belirtildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir.
Bunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa müstehak olmaları şartıyla tekrar aylıkları bağlanır.»
MADDE 15. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 94. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettik
leri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak
kesilir.
Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla olan
aylıkları ödenir.
Tercih ettikleri aylıklarını alanlar; yeniden Sandığa bağlı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından
itibaren bu isteklerinden dönebilirler.
Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken dul
veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, dul ve yetimlerine kendi emekli, adî malullük, vazife ma
lullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıkları üzerinden aylık bağlanır.
Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazife
lerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır.
Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, ye
tim aylığının ödenmesine mani olmaz.
iki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstehak duruma girenler hakkında da yukarıdaki
hükümler uygulanır.»
MADDE 16. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 103 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«a) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıkların
dan kesenek alınır.»
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MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmişfâr.

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesli, Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kalbul edlilmiışltir.

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi, Komisyonuımuzca aynen kalbul edifllm'iişitıir.

MADDE 16. — Tasarımın 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen (kalbul editaiiışltiır.
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MADDE 17. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki bent ek
lenmiştir.
«Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan öde
melerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten itibaren geçmiş son beş yıl içinde tutarları tahsil edilir.»
MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 1. — Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananlar bu sıfatları kazan
dıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren isteklerine veya yaşlarına bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile
ilgilendirilirler. Bu gibilerin sözkonusu tarihte, başka so syal güvenlik kurumları ile ilgileri bulunuyorsa bu ilgi
leri sona erer.
Bunların emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirakçilere
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas tutulur.»
«EK MADDE 2. — Ek birinci madde gereğince T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin, istekleri üzerine
18 yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen çalışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden veya bağlı
bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları belgelerle
belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. Borçlanmaya, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 nci maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul
mezununun girebileceği derecenin ilgili kademesi esas alınır.
Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için ta hakkuk ettirilen borç miktarı ödenmeden (ölüm, ma
lullük ve 65 yaş haddi hariç) emeklilik işlemi yapılamayacağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabın
da da sayılmaz.»
«EK MADDE 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama Organı Üye
liği yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin bu istek
lerinin Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşın dan itibaren bu Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince
Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve aynı tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları ay
lıkları kesilir. Bu gibilerin (emekli aylığı almak suretiyle geçmiş süreleri hariç) yine istekleri üzerine, bu
Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince borçlandırılmaları yapılır.»
«EK MADDE 4. — Yasama Organı Üyeleri veya dışarıdan atanan bakanlardan görev süreleri sona eren
lerden;
a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, kesenekleri
kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üzere -1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygu
lanmakta olan en yüksek ek gösterge esas alınır.
b) Diğer sosyal güvenlik kurumlan ile ilgili !bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının T.C;
Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları 'birinci
derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap edlilımesi
şartıyla T.C. Emekli Bandığı ile ügilendirtitaıeleri sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kesendklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki far
kın tamamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süreler
emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.»
(a) ve (b) fırası kapsamına girenlere istekleri üzerine Bk 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık
bağlanır.
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MADDE 17. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir,
«Herhangi bir nedende Sandâc tarafımdan ilgililere istMaklaırından fazla veya yemiz olarak yapılan öde
melerin, ıbu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları talhsi edilip
Talhsliiin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.»
MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Tasarınım Ek 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul

EK MADDE 2. — Tasarının Ek 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul editaişitir.

EK MADDE 3. — Tasalımın Ek 3 üncü maddesıi, Komisyonumuzca aynen kaibul ediiBmişlttir,

EK MADDE 4. — Taisannın Ek 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kaibul edllmiıstliır.
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«EK MADDE 5. — Yasama Organı Üyeliği yapanlar, dışardan atanan Bakanlar ile bu görevleri sona er
miş bulunanlardan;
a) 5434 «ayılı Kanunun 39 uncu maddesinin değişik (ç), (h) ve (i) fıkraları ile 23.9.1983 tarih ve 2898
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde 'belirtilen yıllar itibariyle belirlenen yaşları dolduracak olanlara, çe
şitli sosyal güvenlik kurumlarına kesenek veya pirim ödemek suretiyle 15 yıl veya daha fazla fiilî hizmetlerini
tamamlamış veya 15 yıl veya daha fazla süreyi, 'bu Kanunun dışındaki hükümlere göre borçlanmış olmaları
veyahut 'borçlandıkları sürelerle 15 yıl veya daha fazla süreyi doldurmaları; 15 yıldan az, 10 yıldan fazla hiz
meti olup da, 'bu Kanun uyarınca borçlandıkları sürelerle beraber en az 15 yıl hizmeti tamamlamaları;
'b)' 10 yıldan az hizmeti olup da, 'bu Kanunun Ek 2 nöi maddesi uyarınca hizmetlerini borçlanmak sure
tiyle 15 yıl veya daha fazla süreyi tamamlayanlara ise kadımların 55, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları (ölüm
ve maluliyet halleri hariç);
Şartıyla, aylık 'bağlanması için T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatlarım taklip eden aybaşından itibaren
emekli aylığı 'bağlanır.
Bunlara 'bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci mad
desi hükümleri uygulanır.
Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların hesabında da bu madde uygulanır.
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulan
maz.
«EK MADDE 6. — a) Bu Kanunla ek ve değişikliklerinde emeklilik 'kesenekleri ile kurum kesenek karşı
lıklarına bağlı olarak tespit edffikniş oranlar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (d) fıkra
larında gösterilen oranlar esas alınarak yükseltilmiş sayılır.
b) «Emekli, Adi Malûllük veya Vazife Malûllüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bak
makla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında
Tüzük» (ile «Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname» ve «Vazife Malûllüklerini Be
lirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük» hariç bu Kanunda geçen diğer «tüzük» deyimleri «yönetmelik» ola
rak değiştirilmiştir.»
«EK MADDE 7, — T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıl
lık zamanaşımına tabidir.»
«EK MADDE 8. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilik defa bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ay
başından itibaren pirim veya kesenek ödemek suretiyle ilgMendirileceiklerden kadın iştirakçilere 20 fiilî hizmet
yılını ve (50) yaşını, erkek iştirakçilere 25 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşını, 1 Ocalk 1990 tarihinden itibaren
ilgilendirilecek kadın iştirakçilere 20 fiilî hizmet yılını 55 yaşını, erkek iştirakçilere 25 fiilî hizmet yılını 60 ya
şını doldurduklarında, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanır.»

MADDE 19. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla eklenen
Ek - 1 inci maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
«Yukarıdaki hükümler, 22.6.1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent gereğince
malûllük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır»
MADDE 20. — T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun ile eklenilen değişik
geçici 7 nci maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
«15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olan
ların yalnız kendileri de yukarıdaki hükümlerden faydalandırırlar.»
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EK MADDE 5. — Tasarının Ek 5 inci maıddösti, Komisyoniimuzca aynen kalbul editoi'iştür.

EK MADDE 6. — Tasarımın Ek 6 ncı miaddösi, Komîstyoraumüizca aıytnen kalbul eidilrniişltirv

EK MADDE 7. — Tasarının Ek 7 oca maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul ekiilrni$tir.
EK MAıDDE 8. — Tasarımın Elk 8 inci maddesii^ Komisyonumuzca aynen kabul ed'ilm'işltir.

«EK MADDE 9. — Türk Vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye'de ikâmet ettik*
leri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.»
MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun ile eklenilen deği
şik Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden ayük bağlanmış olan
ların yalnız kendileri yukarıdaki hükümlerden faydalandırılırlar.»
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MADDE 21. — Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı TJC.
Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan "bu Kanuna aykırı hüküm
ler yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDĞ 22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
«GEÇİCİ MADDE 1. — »Sandık Yönetim Kurulunca 'bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş karar
ların ilgililere tebliğine devam edilir,
İlgililer ibu kararlar üzerine, Sandık aleyhine idarî daVa açabilirler.
Sandık Yönetim Kurulunca verilmiş kararların daha önce tebliğ edilmiş olması nedeniyle idarî dava aç
ma süreleri işlemeye başlamış bulunanların 'bu süreleri kesilmeyeceği gibi bu Kanun, idarî dava açma süreleri
geçmiş olanlara da yeni bir hak vermez.»
«GEÇİCİ 'MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun !bu Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında
belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için % 10, 1987 yılı için |% 11, (d) fıkrasında belirtilen kurum kar
şılığı ise 1986 yılı için % 18, 1987 yılı için % 20 olarak uygulanır. Bu oranlar, (belirtilen yıllarda emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkında da aynen uygulanır.
'(f) fıkrasında 'belirtilen ek karşılık ise 1987 yılı için |%ı 3, olarak uygulanır.»
*
«GEÇİCİ MADDE 3. — Aylık bağlanması için gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık 'bağlanama
mış ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapacakları yazılı müracaatı takip eden
aybaşından itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak müstehak olmaları şartıyla aylık bağ
lanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.»
«GEÇİCİ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik (74) üncü maddesinin • değişiklikten
önceki iki, üç ve dokuzuncu bentlerinde yazılı durumda olup da süresi içinde müracaat etmeyenlerle diğer
veya aynı Ibir yüksekokula başlamayanlardan aylık bağlanmamış erkek çocuklara, bu Kanundaki şartlan taşı
maları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden aybaşından
itibaren aylık bağlanır.»
«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk Vatandaşlığını kaybetmeleri
veya Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul etmeleri nedeniyle aylık bağlanamayan
larla emekli, dul ve yetim aylıkları kesilenlerin, yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmaları şartıyla bu Ka
nunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra yapacakları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylıkları yeniden veya iadeten bağ
lanır. Bunlara geçmiş Süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.*
«GEÇİCİ IMADDE 6. — İki cihetten aylığa müstehak olanlardan aylıklardan birinin tercih için aranan sü
releri igeçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden aybaşından
itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları şartıyla, tercih ettikleri ay
lıkları bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve .emeklilik ikramiyesi ödenmez.»
«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile İ239 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine
eklenen bent gereğince; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6741 sayılı Kanun hükümlerine göre
malullük aylığı bağlanmış 'olup da ölenlerin dul ve yetimlerinin müracaatları üzerine kendilerine maddedeki
şartları taşımaları kaydıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren dul ve yetim aylığı bal
lanır. (Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.»
«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi uyarınca tarh ve tahakkuk etaıiş ve tahsil edilmemiş bulunan % 10 gecikme zamları silinir ve bu dev
reye aît kurumlarca Sandığa ödenmesi gereken kesenek ve karşılıkları ile % 2 ek karşılıkları, Bu Kanunun yü-
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MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir,
GEÇlCÎ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkrasın
da belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için % 10|, 1987 yılı için % 11, (d) fıkrasında belirtilen kurum kar
şılığı ise 1986 yılı için % 18, İ987 yılı için % 20 olarak uygulanır. Bu oranlar belirtilen yıllarda emeklilik ke
seneği ve kurum karşılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkında da aynen uygulanır.
(f) fıkrasında belirtilen ek karşılık ise 1986 yılı için % 2, 1987 yılı için % 3, olarak uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ JMADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarrının Geçici 5 inci maddesi, Komisyonumuzca" aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının Geçici 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının Geçici 7 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının Geçici 8 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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rürlük tarihine kadar yatırmamış bulunanların bu paraları, bu Kanunun yürürlük tariıhinden itibaren üç ay
içinde yatırmaları şartıyla % 30 gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.
Bu sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci maddenin bu Kanunla değişik hükümlerine göre işlem yapılır.»
«GEÇÎCİ MADDE 9. — !Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki çeşMi hükümlere göre 10 yıllık aylık
ları defaten ödenmiş olanlarla, sonradan ölenlerin dul ve yetimlerine, bu Kanunun diğer hükümleri de dik
kate alınarak, müracaat tarilhlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara Igeçmiş süreler için
aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.»
«GEÇİDİ MADDE 10. — 5434 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde mü
racaat ödememiş olmaları sebebiyle aylık bağlanamamış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine vazife
malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre tevsii edilmesi ve 'bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren 1 yıl içinde T.C. Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müracaat tarihini takip
eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ödenmez.»
«GEÇİCİ MADDE 11. — "(Bu- Kanunun yürürlüğe gkdiği tarihte Yasama Ofgani Üyelikleriyle, açıktan
tayin edildikleri Bakanlıkları devam edenlerin;
a) T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak iligilendirilmekte olanlardan, 1 inci derecenin 4 üncü kade
mesine 'gelmemiş 'bulunanların, emeklilik keseneklerine ©sas tutulacak derece, kademe ve ek göstergeleri bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek-'l inci maddede yer alan esaslara göre
tespit edilir.
b) Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren .T.C. Emekli Sandığı ile
Ek4 inci madde esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendirilirler. Bunlardan hiç bir sosyal ıgüyenlik kuru
muyla ilgilendirilmemiş bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde geçen süre
leri için ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri adlarına borç kaydedilerek, kurum karşılıkları T.B.İM.M.'
den tahsil olunur.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Ek-2 ncl maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır.»
»

«dGEÇİCl MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğünden Önce Yasama Organı Üyelikleri veya Bakanlığı
sona erenlerden;
a) Halen T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde bulunanların, emeklilik keseneklerine esas 'tutula
cak derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından
itibaren '1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek göstergeye yüksel
tilerek, kesenekleri kendilerinden, karşılıkları da kurumlarından alınır,
b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının
T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları
birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden he
sap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile olan
ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir,
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmderi gereken işlerde çalışanların kesenek ve
karşılıklarının tamamı, »Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kese
neklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile ı% 18 karşılık arasındaki far
kın tamamı kendilerimden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak, bu suretle geçen süre
ler emekliltik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.»
(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık
bağlanır.
c) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunanlardan halen
hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa yaptıkları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren bu KaTürkiye: Büyük Miiet Meclisi
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GEÇİCİ MADDE 9.

Tasarının Geçici 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 10.

Tasarının Geçici 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11.

Tasanmn Geçici 1İ inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının Geçici 12 nci maddesi, Konlisyöttumüzca aynen kabul edilmiştir.
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nun esaslarına göre (iştirakçilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli aylıkları kesi
lir.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu (Kanunun Ek 2 nci maddesi gereğince borçlan
dırma işlemi yapılır.
Bu gibiler için; hak kazandıkları ve 'istekte 'bulundukları takdirde Ek 5 dnci madde esaslarına göre emek
lilik işlemi uygulanır.
d) T.C. Emekli Sandığından emekli olanlarla, ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış olan
eme'kli, dul ve yetim aylıkları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, bu Ka
nunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık 'bağlama oran
ları esas alınmak suretiyle yükseltilir.
e) Ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine diğer sosyal güvenlik kurumlarından 'bağlanan aylıklar Sandı
ğa yazılı müracaatlarını takip, eden aybaşından itibaren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltilerek sandıkça
ödenir. Bunların diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıkları aynı tarihten itibaren kesilir.
«GEÇİCİ MADDE 13. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına ta'bi 'hizmetleri toplamı veya bu 'kurumlar
dan birine ta'bi olarak geçen hizmetleri, 10 yıldan az olup da, bu Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca hiz
metlerinin bir kısmını veya tamamını borçlanmak suretiyle en az 15 yıl fiilî hizmeti olan yasama organı üye
leriyle dışardan atanan bakanlardan;
a) 1983 yılında seçilen ve bakanlığa atananlarla daha önceki yılarda 'bu görevleri sona erenlerden, ka
dın ise 45, erkek ise 50 yaşını,
ıb) • 'J988 yılında seçilen veya bakanlığa atananlardan kadın ise 50, erkek (İse 55 yaşını,,
c) 1993 yılında seçilen veya bakanlığa atananlardan kaldın ise 55, erkek ise 60 yaşını,
dolduranlara istekleri Üzerine ek 5 inci madde esaslarına göre aylık bağlanır,
Maluliyet ive ölüm nedenlerinden dolayı aylık bağlanması halinde yukarıdaki fıkralarda 'Sözü edilen yaş
lan aranmaz,
Yasama dönemleri tamamlanmadan seçimlerim erken yapimaısı halinde yukarıdaki fıkralarda yer alan yaş
lar yeni seçim ıtariİhlerinie göre aranır..
Ara seçmileride seçilenlerle seçlim dönemi arasında bakanlığa atananlarda ise, seçildikleri veya atandıkları
seçim döneminde uyıgulanan yaşlar aranır.
«OEÇİCt MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlük tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirak
çisi bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak
geçen sürelerini, (Sözü edilen Kanunun 4 üncü maddesinin 2, 3, 4 ive 5 inci fıkraları uyarınca borçlanabilir
ler,
«GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 8.6.1984 tartı ve 233 sayılı Kanun Hük
mümde Kararnameye talbi kurumlarda Türkiye Cırnıhuriyeti Emeklü Sandığına tabi olarak çalışanlardan, söz
leşmeli personel Statüsüne 'geçenlerle, dalha önce 'bu statüye geçmiş olanlardan, Türlkîye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yazı ile müracaait edenlerin, müracaait tarMnfi 'taltdip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri devam
ektirilir. Bunların emek'M'lik kesenekleri; emeklilik keseneğine esals aylıkları üzerinden % 15 olarak kesiHir, ku
rumları da % .18 karşılık 'öderler.»
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin aritimaSı halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.
«GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici il'5 inci madde uyarınca 'istürakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Saridığı ile ilgılendirilenlerderı her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik ku
rumları ile ilgili bir «görevde çalışanların 'istekleri üzerine, mmüracaaltüarımn Türlkîye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
kayitlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esals aylıkları üzerinden geçici 15 inci
'maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe her üç yılda 'bir derece
yükseltilmek ve (tamamı kendilerinden .tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sarıldığı ile ilgi
lendirilmeleri sağlanın
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GEÇİCİ MADDE 13. — Tasarının Geçici 13 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEOÎCÎ MADDE 14.

Tasarının Geçici 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİOÎ MADDE 15.

Tasarının Geçici 15 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16.

Tasarının Geçici 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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'Bu surette ilgileri devam edenlerin 'Bağ • Kur ile ilgilendirilmeleri gerdken işlerde çalışanların kesenek ver
karşılıklarının ıtamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçidi 20 nci
maddesine taibi kurumlar l e ilgilendirilmeleri gerdken görevlerde çalışanların keseklerinin tamamı ile, Sos
yal Sigortalar Kurumuna veya 506 ısayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine Italbl kurumlarra emekl'i sanldMarına ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılıik arasındaki farkın tamamı kendilerinden,
işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir.
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin arftenaısı halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.
Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikram'iyesMin hesabında dikkatte alınmayacağı gibi, emekli kese
neğine eısas aylıkları da» tahsil durumları itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yüfesele'bılecekleri azamî derece ve kademeyi geçemez.»
IMAODE '23. — IBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24. —< !Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19 . 12 . 1985
T, Özal
Devldlı Bak. Başbakan Yrd.
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K.\ Oksay

Devlet Balkanı
A. M. Yılmaz

Devlet Bakanı
M. V. Dinçerler

Devlet Bakam
A.\ Tenekeci

Devlet Balkanı
M. T. Titiz

DaVlöt 'Balkanı
A.\ Karaevli

Adalet Balkanı
M. N. Eldem

Mlillî Savunımıa Bakanı
Z. Yavuztürk

İçişleri Bakanı
Y. Akbuîut

Dilişleri Bakanı
V, Halefoğlu

Maliliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

M M Bğîtîm Gençlik ve Spor Bakanı
M. Emiroğlu

'Bayındırlık ve fekân Balkanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yartdraı Bakana
M. Aydın

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Koyişlerî. Bakam
H. H. Doğan

Çalluşmıa ve Sosyal GüVaril'iik Bakanr
M. Kalemli

Sanayii va Ticaret Bakanı
H, C. Aral

Enerji v© Tabiî Kay, Bakanı
S. N. Türel-

Küftür ve Turizm Bakanı
Af. M. Taşçıoğlu
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MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

)>m<(

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 391)

