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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TfilMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı, 
Dışişleri Bakanı adına Devlet Bakanı A. Mesut 

Yılmaz, Ottowa Büyükelçiliğimize vaki saldırı konu
sunda gündem dışı açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Memduh Yaşa da Hüküme
tlin son zamanlardaki vergi politikasıyla ilgili tasar
rufları hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

34 ilde uygulanması TBMM'nce 13.11.1984 tari
hinde onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Antalya, 
Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Sam
sun, Sivas, Tokat, Tra'bzon ve Zonguldak illerinden 
19.3.1985 günü saat 17.00Men itibaren kaldırılmasına, 
diğer 23 ilde 19.3.1985 günü saat 17.001den itibaren 4 
ay süre ile uzatılmasına (3/721), 

4 ilde uzatılması ve 5 ilde ilan edilmesi TBMM'nce 
13.11.1984 tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü 
hain; Amasya, Denizli, Eskişehir, Giresun, Manisa; 
Rize, Sakarya ve Uşak illerinde 19.3.1985 günü saat 
17.00*den itibaren kaldırılmasına, Çorum ilinde 
19.3.1985 günü saat 17.001den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasına dair (3/722); 

(Başbakanlık tezkereleri birlikte görüşülerek kabul 
edildi, 

Antalya, Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Kocaeli, 
Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zongul
dak illerinde 19.3.1985 günü saat 17.00'den geçerli 
olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilme
sine dair (3/723) Başbakanlık tezkeresi de kabul edil
di. 

9/3128 Esas Numaralı Meclis Sorutturması Ko
misyonuna, 16 Mart 1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Başbakan Turgut özal'ın Suudî Arabistan'a ya
pacağı resmî ziyarete, Anayasanın 82 nc5 maddesi 
gereğince katılacak milletvekillerine ait üste kabul 
edildi. 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıur
fa İlindeki kamu kuruluşlarımın başka illere nakledil
mesine ilişiklin (6/275) Sözlü sorusuna Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kayseri 
İli Konaklar mevkiî sanayi îmar planına ilişkin (6/295) 
sözlü Sorusuna da Bayındırlık ve İskân Bakam îs-
mail Safa Giray, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

'İstanbul Milletvekili Feridun Şak'ir öğünç'ün 
sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara ilişkin 
(6/291) sözlü sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli cevap verdi 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üze
re; 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/270), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/285) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) sözlü so

ru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) ve, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) söz

lü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/292), (6/293) sözlü soru önergeleri, soru sahibinin 
birden fazla sorusunun gündemde yer alması nede
niyle, İçtüzüğür 97 nci maddesi gereğince; 

'İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) 
sözlü soru önergesi de, soru sahibi izinli olduğun
dan; 

Ertelendliler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82"ye 1 indi ek) Komisyondan gelmediğinden ertelen
di. 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Altı Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
(1/542, 2/4, 2/47, 2/198, .1/650) (S. Sayış* : 260) tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 3 üncü mad
desine kadar (3 üncü madde dahil) kabul edildi. 

14 Mart 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 3 . 1985 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararname 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Bazı Maddieiüeriınin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/660) (İçişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1985) 

Tezkereler 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1980 Bütçe Yılı Kesinhesalbına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/725) (Sayıştay Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1985) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1981 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi (3/726) (Sayıştay Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1985) 

Raporlar 
1. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha

millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nuna Bir Bk Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236Ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 13.3.1985) 
(GÜNDEME) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı 
Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Nu
maralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/3, 1/649) (S. Sayısı : 262) (Dağjtma tarihi : 
14.3.1985) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü BideşlimM açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN 
pi'İacaktır. 

Ad okunmak suretiyle yoklama ya- (Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Ka

tar Emirinin ülkemize yaptığı ziyaret hakkında gün
dem dışı açıklaması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem 
dışı 2 sayın bakan söz istemişlerdir, sırasıyla söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Katar 
Emiri Halife Bin Hanıad El-Sanî'nin 10-12 mart 1985 
tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üze
rine ülkemize yaptığı ziyaretle (ilgili olarak 'bilgi ver
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

— 98 
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Hatırlanacağı üzere, 28 Şubat günü yüce Mecli
sin huzurundaki konuşmamda, Katar'a ve Birleşik 
Arap Emirliğine yaptığım resmî ziyaretler vesilesiyle 
Katar Emiri ile görüşmemi ve kendisinin ülkemizin 
bölge istikrarı bakımından taşıdığı önem hususunda
ki görüşlerini arz etmiştim. Aynı şekilde Emirin, Ka
tar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli 
projesiyle 'bizzat 'ilgilendiğini de vurgulamıştım. Hali
fe Bin Hamad El-Sanî'nin bu kere ülkemize yaptığı 
ziyaret bu hususlardaki düşüncelerin en yüksek dü
zeyde ifade edilmesine imkân vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu belirtmek isterim 
ki, Katar Emirinin ziyareti «ırasında, gerek Sayın 
Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmeler, gerek 
heyetler arasındaki müzakereler, tam bir dostluk ve 
kardeşlik havası içinde cereyan etmiştir. 

Diğer Körfez ülkeleriyle mevcut yakın 'istişare
lerimizde de ortaya çiktığı gibi, Katar ile Türkiye 
arasında uluslararası durumun ve bölgesel sorunların 
değerlendirilmesinde, 'büyük 'benzerlikler vardır, özel
likle 'bölgemizde barış ve güvenliğe yönelik mevcut 
ve muhtemel tehlikeler hakkında aynı kaygıları duy
makta ve istikrarın güçlendirilmesi için her türlü gay
retin gösterilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Her iki ülke Ortadoğuda adil ve sürekli bir ba
rışın, İsrail'in, Kudüs dahil, işgal altındaki tüm Arap 
topraklarından 'geri çekilmesi ve Filistin halkının meş
ru haklarının tanınması ile sağlanabileceği görüşün
dedir. 

Iran ile Irak arasındaki kardeş kavgasının, sivil 
hedeflere de yönelerek yeni bir boyut kazanmasını, 
büyük bir üzüntü ve endişeyle izliyoruz, İki ülke ara
sındaki savaşın bir an evvel adil ve şerefli 'bir çözüm 
yoluna kavuşturulması gerektiği hususunda Katar ile 
görüş birliği içindeyiz. 

Ayrıca, Lübnan'da sivil halka yöneltilen şiddet 
hareketlerinden de derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in 
bu ülkeden derhal çekilmesi konusunda da Katar ile 
aynı görüşü paylaşmaktayız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost Katar Emiri 
arasında yapılan etraflı ve verimli görüşmeler, Tür
kiye'yi yakından ilgilendiren diğer bazı önemli sorun
lar üzerinde de görüş teatisine imkân vermesi açısın
dan değerli hir fırsat teşkil etmiştir. 

'Bu vesileyle Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs ko
nusundaki tutumumuz ve Bulgaristan'daki soydaşla
rımızın maruz kaldığı baskılar muhataplarımıza en 
geniş şekilde izah edilmiştir. Gerek Sayın Cumhur
başkanımızın Katar (Emiriyle yaptığı görüşmelerde, 

gerek heyetler arasında yürütülen müzakerelerde eko
nomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi önemle 
ele alınmıştır. 

Nüfusunun azlığına rağmen, yüksek bir ekono
mik potansiyele sahip bulunan Katar ile ekonomik 
ve ticarî ilişkilerknizin süratle geliştirilmesine her iki 
tarafın da arzulu ve kararlı olduğu memnuniyetle 
müşahede edilmiştir. 

Yıllık toplam ithalatı 2 milyar dolara yaklaşan 
Katar'ın, Türk İhracatçıları için üzerinde önemle du
rulması gereken bir ülke olduğu 'görüşündeyiz. Bu 
ülkeye halen yapmakta olduğumuz yılda 7 milyon 
dolar civarındaki ihracatın süratle artırılabileceği 
inancındayız. 

Görüşmelerde ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin 
geliştirilmesi yolunda yeni tedbirler alınması karar
laştırılmıştır. Bu çerçevede Türk ve Katar sanayi 
odaları temsilcilerinin karşılıklı olarak her yıl düzen
li toplantılar yapmaları ve iş temaslarının artırılması 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, gerek Körfez ülkelerinde, gerek ABD ve 
Avrupa'da önemli yatırımları ve iştirak payları olan 
Katar kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik yatırımları
nın 'teşvik edilmesi hususunda mutabakat^ varılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Katar doğal gazına 
dayalı olarak Türkiyette bazı petro-fcimya ve gübre 
tesislerinin kurulması için iki ülkenin ekonomik ve 
malî kuruluşlarının işbirliği yapabilecekleri belirtil
miştir. Biraz önce de arz etmiş olduğum gibi, Katar 
yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ele alınan en önem
li konuyu Doğal Gaz Projesi teşkil etm'iştir. Katar 
halen 150 trilyon kübik kadem olarak bilinen rezerv-
leriyle dünyada Sovyetler Birliğinden sonra 2 nci 
sırayı almaktadır. Katar Emiri, Cumhurbaşkanımıza 
doğal gaz konusunda işbirliği yapmaya hazır olduk
larını ifade etmiştir. Katar gazının bir boru hattı ile 
Türkiye'ye ve 'buradan da Batı Avrupa^ya naklini ön
gören hu proje, bu gazın bir yandan Türkiye'de ku
rulacak sınaî tesislerde değerlendirilmesini, diğer yan
dan da 1990^ardan itibaren henüz 'bağlantısı yapıl-
ımamış 40 ilâ 50 milyar metreküplük bir açığı olacak 
olan Batı Avrupa ülkelerine şevkini öngörmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız 
ile Sayın Katar Emiri arasında yapılan görüşmede 
bu alanda işbirliği imkânlarını artırmak üzere, ortak 
bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
çalışma grubu nisan ayının sonlarında ilk toplantısını 
Katar'da yapacak ve konuyu bütün yönleriyle değer
lendirecektir. Ziyaret sırasında imzaladığımız ekono-
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mik ve teknik işbirliği anlaşması, özellikle- sanayi, 
tarım ve turizm alanlarında 2 ülke arasında geliştiri
lecek ilişkilerin çerçevesini çizmekte ve müteahhitlik. 
hizmetleri alanında da 2 ülkenin yakın işbirliği yap
masını öngörmektedir. Bu anlaşmanın düzenli ve ne
tice alıcı 'biçimde yürütülmesini sağlamak ve gerek
tiği takdirde ilave tedbirler almak amacıyla bir or
tak komisyon kurulmuştur. Ayrıca, ortak 'tarihî ve 
kültürel mirasa sahip 'bulunan 2 ülkenin kültür ala
nındaki temas ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla «bir' 
kültürel işbirliği anlaşması da imzalanmıştır. 

Katar Emiri, ülkesindeki 'bütçeyle 'ilgili önemli 
görüşmeler nedeniyle ziyaretinin İstanbul bölümünü 
gerçekleştirememek'fcen üzüntü duyduğunu belirtmiş, 
ancak. en kısa zamanda istanbul'u özel olarak ziya
ret edeceğini ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Katar Emiri, Türkiye'nin 
ekonomik, sosyal ve kültüre! alanlarda kaydettiği ge
lişmeden duyduğu takdir hislerini ifade etmiş ve güç
lü 'bir istikrar unsuru olan Türkiye'nin bölgede taşı
dığı siyasî önemden övgü ile söz 'etmiştir. Katar Emi
ri Şeyh Halife, Sayın Cumhurbaşkanımıza, kendisi
ne göstermiş oldukları candan misafirperverlik için 
şükran duygularını belirtmiştir. Emir, Sayın Cumhur
başkanımız ile Sayın Başbakanımızı Katar'a resmen 
davet etmiştir. Katar Emirinin bu ziyareti, 2 dost 
ülke arasındaki işbirliği 'bağlarını güçlendirme yolun
da 'iki tarafça sarf edilen gayretlerin somut sonuçlara 
ulaştırılmasında önemli bir adım teşkil etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin önemli stra
tejik mevkide 'bulunan ve yüksek ekonomik potansi
yele sahip olan Körfez ülkeleri ile geliştirdiği yakın 
dostluk 'ilişkileri, yalnız karşılıklı menfaatlara hiz
met etmekle kalmamakta, aynı zamanda bölgede ba
rış ve istikrarın tesis ve korunması açısından da bü
yük önem taşımaktadır. 

Bu vesileyle de yüce Meclise derin saygılarımı 
sunuyorum. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Bakan. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Bir şey 

sorabilir miyim Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Efendim, kürsüye çıkıp görüş ibil-

dirmek istiyorsanız, 'buyurun; ama soru olmaz. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Efendim, 

'ben konuşmak istemiyorum, sadece yerimden bir şey 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman size söz veriyo
rum, buyurun kürsüye gelin efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Efendim, 
'ben bu konuda kürsüye çıkmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına söz İstiyorsa
nız vereyim. Gruplara söz veririm; ama başka kim
seye söz veremem efendim. Grup adına da söz iste
mediğinize göre, mümkün değil efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O zaman 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına söz verebilirim efen
dim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Tamam 
grup adına efendim. 

BAŞKAN — Efendim, grup 'başkanları yetki ve
rirse, hay hay; ama grup başfcanlarindan ben bir işa
ret almadım. 

Buyurun, oturun efendim. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın, Cezayir'e yaptığı resmî ziyaret hakkında gün
dem dışı açıklaması 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı, 'buyurun efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce mec
lisin muhterem üyeleri; 5 ve 8 mart tarihleri arasın
da Cezayir'i resmen ziyaret etmiş olmam dolayısıyla 
vüce Meclise 'bu hususta malumat arz etmek istiyo
rum. 

Cezayir Hükümetinin davetlisi olarak, Cezayir 
Enternasyonal Fuarının açılışında bulunmak üzere, 
Cezayir'e gittim. 560 metrekarelik Türk Pavyonunun 
standlarında Türk endüstri ürünlerinin iyi bir şekilde 
teşhir edildiğini müşahede etmekten dolayı memnun 
olduk ve 'bu ziyaretle ilgili müşahedelerimiz ve temas
larımız hakkında malumat arz edeceğim. 

Sayın Başbakanımızın Cezayirt ziyaretleri, Ceza
yir'de Türkiye lehine fevkalade mükemmel ve daha 
önceden gizli kalmış olan bir sempatinin tekrar ye
niden doğmasına vesile olmuştur. Sayın Başbakanı
mızın bu ziyaretinden sonra Sayın Kâzım Oksay Bey, 
Karma Ekonomik Kurulda Türk heyetinin başkanı 
olarak görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmeler de 
ikinci kademede havayı 'bir hayli Türkiye lehine de- • 
ğiştirmiştir. Bilahara 'biz ziyarete gittiğimizde de bu 
hazırlanmış olan ortam içerisinde Sayın Başbakan
ları Abdül'hamit Brahim'le 3 defa görüşme imkânını 
buldum, aynı zamanda Konut ve Bayındırlık Bakanı 
Abdurrahman Belayat ile 1,5 saati geçen çok önemli 
bir görüşme yaptık ve Ağır Sanayi Bakanı Selim Sa
di ile de yine 1 saati geçen bir görüşme yaptık; ay
rıca da Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammet 
Aberkant ile de 3 defa görüşme yaptık. 
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Bu görüşmelerdeki müşahedemiz; Cezayir, son 
zamanlarda büyük bir gelişme içerisindedir. Cezayir 
Şehri, hakikaten yeniden inşa edilmekte; fakat en 
entresan karakteri ise, eski Türk mahallelerinin bü
tün karakteri ve mimarî hususiyetleri ile muhafaza 
gayreti içinde bulunduğunu müşahede etmemizdir. Bu 
arada Bayındırlık ve Konut Bakanı bizden, şehircilik 
uzmanlarından oluşan; Türk yapı karakterini bilen, 
Türk mistiğine uygun bir mimarî kadroyu talep et
miştir. Görülmektedir ki, gizli kalmış olan bu sem
pati, fizikî olarak bu taleple de yeniden açığa çıkmış 
bulunuyor ve mühendislik hizmetleri yönünden de 
KEK anlaşması (Karma Ekonomik Kurul) anlaşması 
dışında, karşılıklı mühim yardım .ve işbirliğine büyük 
ölçüde hevesli olduklarını da ciddî olarak müşahede 
ettik. -

Kendi ifadelerini aynen söyleyerek şunu ifade et
mek istiyorum : «Dünya tarihinde böylesine bir tek 
örnek vardır : Türklerle Cezayir Halkı tarih boyu 
müşterek bir devleti idare etmişlerdir.» Bu, Oruç 
Reis ve Hayretin Paşa, yani Hızır Reis zamanında 
yaşanmıştır. Aynı zamanda, bütün 'tarihî hatıralarını 
bugün gibi yaşadıkları, gerek Piyale Paşa, gerekse 
Kılıç Ali Paşa zamam ve Hayrettin Paşa zamanın
daki Preveze ve aynı zamanda Andrea Dorya'nın 
Akdeniz'de yaptığı bütün muharebeler dile getiril
mektedir ve o tarihin, bizim bugünkü heyecanımız • 
gibi, kendilerince de yaşandığı müşahede edilmekte
dir. 

Ayrıca, hiç kimseyle görüşmeyen bir bakanın ilk 
defa olarak bir Türk bakanıyla, Sayın Bayındırlık ve 
İskân Bakanıyla görüştüğünü de müşahede ettik. Ya
rım saatlik konuşmadan sonra muayyen konulardaki 
buzlar eridi. Konuşmanın sonunda kendisinin Kör-
oğlu ailesinden ve yüzde yüz Türk olduğunu ifade 
etti. Tabiatıyla biz de çok memnun olduğumuzu ifa
de ettik ve gördük ki, orada bulunan Türkler, Türk-
lükleriyle de ayrıca iftihar ediyorlar. Bu hususu, di
ğer Arap devletlerinden daha fazla olarak orada mü
şahede etmek mümkündür. Bunu da bilgilerinize arz 
ederim. 

Ticarî münasebetlerimiz yönünden, bize karma 
protokolde de teklifte bulundukları gibi, sıvı gaz sat
mak istemektedirler; petrolün bir kısmını zaten Ce
zayir'den almaktayız. Bugün ticaret 'hacmimiz 108 
milyon dolar ihracat, 103 milyon dolar ithalat ile 
aşağı yukarı balanse edilmiş durumdadır. Geçen se
ne toplam 210 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz 
olmuştur. Hedef, bunu 500 milyon dolara yükselt

mektir. Şimdiye kadar müteahhitlerimizin ülkelerine 
girmesini kabul etmeyen Cezayir Konut ve Bayındır
lık Bakanı, bundan böyle Türk müteahhitlerini ka
bul edeceğiz. Bu hususta sayın bakanınızla bir özel 
anlaşma yapmamız lazım. Elbette biz, hükümetin 
ciddî olarak tanıdığı firmaların Cezayir'e girmesine 
müsaade eder ve ihalelere girmesini isteriz ve bunu 
da kabul ediyoruz. Bu bakımdan, sayın bakanımızın 
herhalde davetleri ve aynı zamanda da bakanın bu
raya gelmesiyle bu pürüz de ortadan kalkacaktır. 
Böylece inşaat sektörümüze ve bize katkıda buluna
cak yeni bir hizmet kapısı açılmış olacaktır. 

Nüfusu 21 milyon olan bir Arap devleti, Üçüncü 
Milletler Topluluğunda üç liderden biri olan Cezayir 
ile olan ticarî münasebetlerimizin gelişmesi hem Tür
kiye ve hem de Cezayir için fevkalade olumlu so
nuçlar verecektir. Buna da arzulu olduklarını kesin
likle müşahede ettik ve kendileri de bu münasebet
lerin süratlenmesini istediler. 

Parlamento üyelerimizin karşılıklı ziyaretleri ve 
Sayın Başbakanın başlatmış olduğu 'bu yeni çalışma 
zemini de çok faydalı olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz 
ederim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kars Milletvekili Musa Ogün'ün, kalkın* 
mada öncelikli yörelerle ilgili teşvik tedbirleri konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Musa öğün, kalkınmada ön
celikli yörelerle ilgili teşvik tedbirleri hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdi. Bu istikamette kendi
lerine söz veriyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

MUSA ÖĞÜN (Kars) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Türkiyemizin temel sorunlarından bi
ri olan, kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanmak 
üzere 14 Temmuz 1984 tarihinde yayımlanan 84/3806 
sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamede öngörülen 
hususların ne ölçüde yerine getirildiğini, bu bölge
lerden, özellikle birinci derecede öncelik verilen 
illerimizde, tabiat şartları dikkate alınarak uygulan
ması mümkün daha başka tedbir ve tertiplerle ilgili 
maruzatta bulunmak üzere huzurlarınızda bulunuyor, 
yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti kuruluşundan bu yana, devletin imkânları, ül
kenin topyekûn kalkınması hedefini taşımıştır. An
cak, coğrafî yapı ve iklim şartlarının güçlüklerine kar
şı gerekli tedbir ve tertiplerin noksanlığı kalkınma
da bölgeler arasında farklılıkların meydana gelme-
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sinin başlıca amili olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin 
düşmanları ile beynelmilel komünizmle işbirliği ha
linde olan bölücü, ayrılıkçı güçlerin yıkıcı propagan
daları için temel unsur arınarak, bilhassa Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerimizde yaşayan iyi niyetli, va
tansever yurttaşlarımız üzerine teksif edillımekle (böl
gede istikrar ve huzurun bozulmasının önemli amili 
haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında Doğu ve Güney
doğu bölgelerimiz cumhuriyet hükümetlerince götü
rülen hizmetler küçümsenemez; ancak yeterli de sa
yılamaz. Nitekim, bunun telafisi maksadı ile 14 Tem
muz 1984 tarihinde yayınlanan 84/8306 sayılı Kal
kınmada öncelikli Yörelere Uygulanacak Kanun 
Kuvvetindeki Kararname çıkarılmış bulunmaktadır. 
Ne var ki, biraz önce arz ettiğim sebeplerle ilgili 
herhangi bir tedbirin alınmadığı intibaı, kararname
de öngörülen kalkınmanın beklenilen düzeyde ola
mayacağı ve makul bir sürede bitirilemeyeceği izle
nimini vermektedir. Nitekim, aradan 9 ay geçmesine 
rağmen, kararnamede yer alan bölgedeki kapalı olan 
işyerlerinin ne ölçüde faaliyete geçirildiği, devletin 
veya özel sektörün ulaştıracağı hizmetlerden hangi
lerinin yerine getirildiği, işsizliğin had safhaya ulaş
tığı bu bölgelerde, yeni işyerleri açmak için ne mik
tar yatırım yapılacağı; mevcut kuruluşların çalışması 
veya tam kapasiteye ulaşması için ne miktarda kredi 
verildiği hakkında Sayın Başbakanımızın bugüne 
kadar hiçbir açıklaması olmadığı gibi, bizler de sad-
re şifa bir gelişmeye şahit olamadık. 

Sayın milletvekilleri, bölgedeki tabiat şartlarının 
burada yaşayan insanlarımızı nasıl etkilediği hepimi
zin malumudur. "Bahse konu tedbirlerin gerçekleş
tirilmesi ise, uzun zamana bağlıdır. Bu bakımdan, 
sayın hükümetimizin kararnamede öngörülen ted
birleri süratle uygulamaya koyması yanında, buna 
paralel olarak ülkemizin tabiat şartlarını dikkate al
mak suretiyle devlet imkânlarını bu bölgelere teksif
le çok noksan altyapı hizmetlerinin büyük ölçüde 
gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Bilindiği gibi, kalkınmada birinci derecede önce
lik verilen Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Tunceli, Siirt, 
Van, ve Hakkâri illerimizde iklim şartları, ancak 3 
ilâ 4 ay süreyle altyapı hizmetlerinin yürütülmesine 
imkân vermekte, buna mukabil senenin 9 ila 12 ayı 
her türlü hizmetin yürütülmesine müsait bölgelerimiz 
ise, ülkenin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. 

tşte bu hal, gerek karayolları ve gerekse Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğün emrindeki i§ makime-
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1eri ve personelinin merkezde emredici bir plan da
hilinde kalkınmada birinci öncelik verilen illerimiz
de ulaşım, sulama ve benzeri hizmetlerin bitirilme
sinde 4 aylık bir süre ile takviye imkânlarını sağlar 
ve imkân dahiline koyar. 

Şayet, böyle bir terkip ve tedbirler sayın hüküme
timizce benimsenir ve tatbik mevkiine .konursa, bah
se konu illerimizin kasaba ve köy yolları ile sulama 
ve benzeri temel hizmetleri bir veya iki mevsim içe
risinde gerçekleşebileceği, bu yerleşim merkezlerinde 
yaşayan insanların da tabiat şartlarının esiri olmak
tan kurtulabileceği ve halen ülkemizin başta gelen 
önemli bir sorununun çözümlenmesi bakımından da 
inandırıcı bir hareket tarzı olacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada bağlarken 
Önerdiğim bu husus hakkında Sayın Başbakanımızın gö
rüş .ve düşüncelerini öğrenmek ümit ve inancı içeri
sinde yüce heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğün. 
4. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, «Genç

lik Yılında» esnaf ve sanatkâr olarak çalışan gençleri
mizin düşünülmemesi konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Neriman Elgin'e, «gençlik yı
lında» çalışan esnaf ve sanatkâr gençlerimizin düşü
nülmesi yönündeki görüşlerini bildirmek üzere gün
dem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
NERfMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başkan 

değerli üyeler; Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel ku
rulu 1985 yılını Milletlerarası Gençlik Yılı olarak 
ilan etmiştir. Tespit edilen ilkeler ve yapılan prog
ramlar çerçevesinde, teşkilata bağlı her ülke gençle
rini kendi millî ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi 
amaç edineceklerdir. 

Ülkemizde de gençlerin ruhsal ve bedensel ba
kımdan güçlenip gelişebilmeleri; millî duygu, örf ve 
âdetlerimize göre eğitilmeleri, bilgi ve yeteneklerini 
arttırıp aynı ülkü ve Atatürkçü felsefeyle yoğrulup 
ıkaynaşmalan ve topluma faydalı insanlar olarak 
yetişmeleri bakımından, 1985 Gençlik Yılı iyi düşü
nülmüş bir organizasyondur. Bu amaçlar doğrultu
sunda hareket ederek, başta Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı ile diğer bazı bakanlıklar; Diyanet İş
leri Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu ve belediyeler ile diğer resmî ve özel kuruluş
lar 1985 Gençlik Yılı kutlama faaliyetleri için çeşitli 
sosyal, kültürel ve sportif programlar düzenlemek
tedirler. 
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Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı koordi
natörlüğünde, ilgili bakanlık kurum ve kuruluşları
nın yetkileriyle hazırlanan ve uygulamasına başlanı
lan 1985 Gençlik Yılı programında, 450 adet faaliyet 
vardır. Bu denli önemli ve yoğun program içerisin
de, çalışan esnaf ve sanatkâr gençlerin yer almadı
ğını üzüntü ile görmekteyiz. 1985 Gençtik Yılının 
kutlama faaliyetlerini eğitim kurumlarından okuvan 
gençlerle sınırlamayıp, çalışan esnaf ve sanatkâr 
gençlerimizi de göz önünde bulundurmalıyız. 

Genel anlamda ülkemiz gençlerinin işgücü, yete
nek ve bilgi isteyen bütün toplumsal faaliyetlerden 
faydalandırılmaları, boş zamanlarının değerlendirilip 
kötü alışkanlıklardan korunmaları ve sahip oldukları 
nitelikler ölçüsünde eğitilmeleri gerekir. 

Türkiye'de 3 milyon esnaf ve sanatkâr vardır. 
Bunların arasında bulunan yüzbinlerce genç atölye
lerde, işverlerinde çırak ve kalfa olarak çalışmakta
dırlar. Çıraklığın ortaöğretim düzeyinde bir eğit'm 
şekli olduğunu da göz önünde bulundurarak, çalışan 
gençlerin karşılaştıktan ve karşılaşacakları çeşitli so
runlar değerlendirilmeli; iyi insan, iyi vatandaş ve iyi 
sanatkâr olarak yetişmeleri için bu gençlerin de eği
tim ve öğretimine gereken önem verilmelidir. 

Değerli üyeler, bu konuyla ilgili neler yapılabilir? 
Gelişen teknik ve yetişkin insan gücüne duvulan ih
tiyaç göz önünde tutulursa çırak ve kalfaların işba
şında eğitilip ilerlemelerini sağlamak için meslek içi 
eğitim programları yapılıp işyerlerinde uygulanması 
temin ve takip edilmelidir. 

Esnaf ve sanatkâr gençlerin meslek içi eğitimle
rinde faydalı olacak kitap, broşür ve diğer yayınlar 
bastırılıp ücretsiz dağıtılmalıdır. İhtiyaç duvulan 
meslek dalları için yabancı dil kursları açılmalı ve 
yabancı dildeki meslekî yavınlardan yararlanma im
kânları sağlanmalıdır. Birlikleri bünyesinde esnaf ve 
sanatkârlar kütüphanesi kurmalı, bir yandan da halk 
eğitimi ve genel kültür, diğer yandan da sanat ve 
meslek dalları için yazılmış teknik kitaplar çalışan 
gençliğin hizmetine sunulmalıdır. 

Boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri, zararlı ve 
kötü alışkanlıklardan korunmaları, için fiziksel ve 
düşünsel güçlerini artıracak faaliyetlere de önem 
verilmeli ve bu konuda da meslek gruplarını veya 
sanayi sitelerini temsil eden folklor çalışmaları yapıl
malı, halkoyunları ekipleri kurulmalı; Türk halk 
müziği, bağlama, saz kursları açılmalı. Sanayi site
leri veya toplu işyerlerinin bulunduğu yerlerde bas
ketbol, voleybol sahaları yapılmalı, özellikle millî 

sporumuz güreşe önem verilmeli, sportif faaliyet
lerde kulüpleşme sağlanmalı. 

Millî Eğitim^ Gençlik ve Spor Bakanlığının her 
yıl deniz sahilleri, göl ve orman bölgelerinde açılan 
gençlik dinlenme kamplarından esnaf ve sanatkâr 
gençlerin de faydalanması temin edilmeli; bu genç
ler de bakanlığın bu kamplarından faydalandırılmalı
dır. 

Çalışan gençler, bağlı oldukları derneğin kimliği
ni göstererek devlet tiyatroları ve müzelerine indirim
li ücretlerle girebilmelidirler. 

Değerli milletvekilleri, buna benzer daha pek çok 
programlar düzenlenebilir. İlgili bakanlıkların bu 
konuya eğilmelerini dileyerek yüce kurulunuza say-̂  
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elgin. 

5. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, İncir
lik Hava Üssünde Amerikan polisiyle işçiler arasın
da vaki çatışma konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Nuri Kork
maz, incirlik Hava Üssünde Amerikan polisiyle işçi
ler arasındaki vaki çatışma hakkında gündem dışı 
söz istemiştir. Kendilerine söz veriyorum. (HP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Nuri Korkmaz, Başkanlığa takdim ettiğiniz * 
metin istikametinde konuşulmasını istirham ediyo
rum. 

Buyurun. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; dün Adana'da İncirlik Hava Üs
sünde Amerikan polisinin ve Amerikan polis köpek
lerinin Türk işçilerine saldırısı sonucunda olaylar mey
dana gelmiş ve bu olaylarda 6 işçimiz ağır yaralan
mıştır. 

Bu üstte mühendislik hizmetleri bölümünde çalı
şan, Harp - İş Federasyonuna bağlı 300 işçimiz bu
lunmaktadır. Bu işçiler çalışma saatinin bitiminde, 
yani saat 16.30'da işyerini terk ederken Amerikan 
polisleri üzerlerini aramak istemiştir. Malumları ol
duğu üzere, Türk personelinin emniyet hizmetleri 
Türk polisince ve Türk Komutanlığınca sağlanmak
tadır; bu, ikili anlaşmaların da gereğidir; ama Ame
rikan polisi, Türk işçilerinin bu ikazını hiçe sayarak, 
polis köpeklerini de serbest bırakmak suretiyle Türk 
işçilerine saldırmışlardır. 

Şimdi burada çok calibi dikkat bir olay vardır. 
Bu olay insanın aklına çeşitli sualleri beraberinde ge
tirmektedir. Bu, ikili anlaşmaların yenilenmesi döne
minin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde, acaba 
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Türk Komutanlığının, Türk polisinin yetkilerinin Ame
rikalılara devredilmesi için bir gerekçe midir? 

Biz böyle önemli olayların, fısıltı gazeteleri yeri
ne, sayın hükümet tarafından bu yüce Meclise geti
rilmesini beklerdik. 

Şimdi ben sayın hükümete şunu soruyorum : Bu 
olayları ayrıntılı olarak yüce Meclise getirsinler; ne 
tedbir almışlardır, bunları açıklasınlar ve bunların so
rumluları hakkında ne gibi işlem yaptıklarını yüce 
Meclise bildirsinler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

6. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in, Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, 
Gençlik Yılında esnaf ve sanatkâr olarak çalışan genç
lerimizin düşünülmemesi konusunda yaptığı gündem 
dışı konuşmasına cevabı 

İBASj&AN — iSayın IMifflî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı, Sayın Neriman Elgin Hanımefendinin konuş
maları hakkında açıklama yapmak istiyorlar, onun 
için kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Millî Eğitim Gençlik ve "Spor Ba
kanı. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (istanbul) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Elgin'e, ko
nuşmaları, telkinleri ve tavsiyeleri için samimî olarak 
teşekkür ediyorum ve bana kısa bir açıklama fırsatı 
verdikleri için de ayrıca müteşekkirim. 

Biz gençliği, sadece okullarda okuyan gençlik ola
rak kabul etmiyoruz; bunda hiçbirimizin şüphesi yok
tur. Çalışan gençlik, hatta özürlü gençlik; kız, erkek; 
büyük, küçük; kırda, kentte ve en ücra köşedeki genç
liği de düşüncemizin içerisinde gayet tabiî ki, tutu
yoruz ve dahil ediyoruz. 

Esnaf gençlik için fiilî olarak yapabildiğimiz gö
rünür en önemli olaylardan birisi, yüce Meclise hü
kümet olarak Çıraklık Kanununu sunmuş olmamız
dır. Yüce Meclis uygun gördüğü takdirde bu çırak
lık esası yeni bir şekle bağlanacak ve ümit ediyoruz 
ki, şu anda fevkalade zor şartlar altında çıraklık yap
makta olan çocuklarımız ve gençlerimiz - Bunun aslı 
Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunudur - geniş im
kânlara ve teminata kavuşacaklardır. Hatta biz hü
kümet olarak yüce Meclise sunduğumuz tasarımızda, 
çıraklık müessesesinin tam bir eğitim, terbiye ve sa
nat edinme ve devamlı gelir sağlayıcı bir nitelik ka
zanması için ciddî tedbirler öneriyoruz. Bir tanesi de, 

bunların sigorta ücretlerinin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının bütçesine konulacak paralarla kar
şılanması gibi, esnafı hem maddî, hem de idarî yük
ten kurtaracak bir tedbirdir. Böylece, çırakların sayı
sının artacağını ve her dükkânın, her sanatkârın atöl
yesinin ciddî bir eğitim yuvası, ciddî bir okul haline 
gelmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. 

Diğer yönden semt sahaları konusunda, yüce Mec
lisimizin lütfettiği Akaryakıt Fonu Kanunundan dola
yı, bu sene 9 milyara yakın bir para birikmektedir. 
3 milyar artı 3 milyar şeklinde 2 paket program yap
mış durumdayız. Nüfusu 3 bine varan kasabalara da
hi Sayın Elgin'in ifade buyurdukları semt sahaları, 
küçük basketbol sahaları ve bundan da önce çocuk 
oyun bahçeleri yapma konusunda ciddî bir program 
geliştirdik, inşallah önümüzdeki günler ve aylar içe
risinde bunun tatbikatını göreceğiz. 

Ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde, bütün dünya 
ülkelerinin katıldığı ve UNESCO'nun her 10 yılda 
bir yapüğı yetişkinler eğitim konferansı var. Bu kon
ferans için ciddî bir hazırlık yaptık ve konferansa hü
kümet adına biz de katılmak durumunda olacağız. 
Orada bütün dünyada yetişkinlerin, gençlerin, çalışan 
gençliğin, işçi gençliğin, öğrenci gençliğin hatta boşta 
gezen gençliğin ve hatta yanlış birtakım uygulama
ların içinde olan, kötü alışkanlıkları olan gençliğin 
dahi meselelerinin nasıl çözüleceği konuları ele alına
cak. O konuda hazırladığımız raporu da bu vesileyle 
arz ediyorum. Yüce parlamentomuzun değerli üyele
rine ayrıca bir nüsha takdim etmekte de fayda görü
yorum. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında Yay
gın Eğitim Enstitümüz vardır. Bu enstitüye yeni bir 
hayatiyet verdik. Yabancı uzmanların da bilgilerinden 
istifade etmek suretiyle yaygın eğitime, yetişkinler eği
timine, Atatürk'ün tabiriyle millî terbiye ve ahlâkın 
gelişmesi ve ilerlemesi için her kesime ne hizmet gö-
türebilirsek götürelim diyerek ve meseleye yeniden 
bakarak yenıi çözümler getirmek durumundayız. İn
şallah bunları yakın zamanda fiilî tatbikatlar ve biti
rilmiş işler olarak yüce parlamentomuza ve kamu
oyumuza göstermek imkânında olacağız. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin 

Çernenko'nun cenaze törenine katılmak üzere Sovyet
ler Birliğine gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ıh dö-
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nüsüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/727) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar kısmında 2 adet Cumhurbaş

kanlığı tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

1 inci tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin Çer-
nenko'nun cenaze törenine katılmak üzere 12-13 Mart 
1985 tarihleri arasında Sovyetler Birliğine gidecek 
olan Başbakan Turgut özarın dönüşüne kadar; Baş
bakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı î. 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

/. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
seçim 

BAŞKAN — Gündemin seçimler kısmında, Dilek
çe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletve
kiline düşen 1 üyelik için aday gösterme önergesi var
dır; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo

nunda boş bulunan bağımsız üyelik için Balıkesir Mil-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 dnci sırada Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un Başbakandan sözlü sorusu bulunmakta
dır. 

Sayın Mehmet Sait Erol buradalar mı? Burada
lar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin 

Çernenkonun cenaze törenine katılmak üzere Sovyet
ler Birliğine gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/728) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin Çer-
nenko'nun cenaze törenine katılmak üzere 12-13 Mart 
1985 tarihleri arasında Sovyetler Birliğine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

letvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu'nu arz ve teklif 
ediyorum. 

Bülend Ulusu 
istanbul • 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Mustafa Ço-
rapçıoğlu, Dilekçe Komisyonunda boş bulunan bağım
sız üyeliğe seçilmiş bulunmaktadır. 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki İçel Milletvekili Sayın 
Edip özgenç'in sözlü sorusu verilen mehil sebebiyle 
ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

İEÇ 

Jl 

V. — SEÇİMLER 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Soru önergesi ertelenmiştir. 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Bu soru önergesi için 15 gün mehil istenmiştir; 
talep edilen mehil sebebiyle sözlü soru önergesi er
telenmiştir. 

5. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekecinin cevabı (6/285) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, izmir Milletvekili Dur
can Emirbayer'in, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Durcan Emirbayer?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Durcan Emirbayer 

İzmir 

1. TEKEL, başfiyatı hangi verileri temel alarak 
hesaplamıştır? 

2. Tütün müstahsilleri geçen yılki kredilerini ka
patabilecek midir? Bunun için herhangi bir ciddî araş
tırma yapılmış mıdır? Geçmiş kredilerini ödeyemez 
durumdaki üreticiler için herhangi bir önlem alına
cak mıdır? 

3. Bu yıla mahsus olmak üzere ziraî kredi faiz 
oranları düşürülebilir mi? 

4. Gübre fiyatları üzerinden, kendi ekonomik gö
rüşünüze göre sübvansiyon kaldırılacak mıdır? Kal-
dırılmayacaksa sübvansiyon tahminî kaç milyar TL. 
olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Durcan Emirbayer'in, Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanımıza yönelttiği sözlü sorusunun cevaplarını 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Tütün üretimi memleketimiz ekonomisinde ve sos
yal hayatında önemli bir yer işgal etmektedir. Tütün 
üretimi kırsal alanlarda ve ekonomik gücü belli se

viyede olan üretici ailelerince bir aile ziraati şeklinde 
sürdürülegelmektedir. Ayrıca, üretiminden alımına ka
dar 13 aylık bir süreyi kapsaması nedeniyle de zor ve 
meşakkatli bir ziraat olduğu da bilinmektedir. 

Tütün üretimiyle ilgili olarak ortalama 420 bin 
üretici ailesi ile tütün sanayiinde 40 - 50 bin ailenin 
çalıştığı dikkate alınacak olursa, ortalama 3 milyon 
nüfusun bu yolla geçimini temin ettiği görülmekte
dir. 

Ayrıca tütün, ihraç ürünlerimiz arasında da önem
li bir yer işgal etmekte, her yıl 80-110 bin ton tü
tün ihraç edilerek ülkemize ortalama 250-300 mil
yon dolar civarında döviz geliri temin edilmektedir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, tütün ve tütün üreti
cisiyle ilgili kararlar alınırken, memleketimizin uygu
ladığı ekonomik istikrar tedbirleri yanında, üreticinin 
ekonomik ve sosyal yapısı, sarfetfciği emeği de dik
kate alınarak hak ve menfaatleri daima korunmakta
dır. 

Sıhhatli bir hesaba dayanmadan verilecek fiyat
lar, üretimi gereksiz şekilde teşvik edeceği gibi, enf
lasyonu da tahrik edecek, dolayısıyla bu uygulamadan 
hem memleket ekonomisi, hem tütün üreticisi zararlı 
çıkacaktır. 

Bu genel açıklamaların ışığında, yaprak tütün des
tekleme fiyatları tespit edilirken ekici maliyetleri, 1 
dekardan elde edilen ekici kârı, ihraç fiyatları, alter
natif tarım ürünlerine uygulanan fiyatlar yanında, 
memleketimizde uygulanmakta olan ekonomik istikrar 
tedbirleri, dünya tütün üretimi ve talebi, mevcut stok
lar ve enflasyon hızı da dikkate alınmaktadır. Ekici 
maliyetleri en ince ayrıntılara kadar inilerek tespit 
edilmektedir. Bu konuda bölgeler itibariyle Tekelce 
yapılan tespitler yanında, kıyaslamalarda bulunmak 
bakımından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla 
Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanlığınca yapılan tes
pitlerden de yararlanümaktadır. 

Bu bakımdan çeşitli alternatiflerden gitmek sure
tiyle tütün üretiminde iç tüketim ve ihracat dengesini 
kurarak kaliteli tütün üretimini teşvik edecek unsur
ları da dikkate alarak o yıla ait yaprak tütün başfi
yatı tespit olunmaktadır. Başfiyat en kaliteli tütüne 
verilen fiyattır. Tütünün kalitesi randıman derecesi
ne göre belirlenmektedir. Randıman oranları sıfırla 80 
arasında değişmektedir. 80'den daha yukarısı vardır; 
ancak 80'in üzerindeki miktar çok cüzî orandadır. Baş
fiyat 80 randımanlı tütüne verildiğine göre, randı
man aşağıya doğru düştükçe fiyatlar da aşağıya doğru 
değişmektedir. 
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Yeri gelmişken şu hususu belirtmek isterim ki, ge
lecek yıldan itibaren şimdiye kadarki yapılan tütün 
alımları uygulamasından vazgeçilerek Tekel de tüc
car gibi tütün randıman tespitleri yapacak, alımlarda 
destekleme fiyatına bağımlı kalmadan kendi ihtiyacı 
için alacağı tütünlerden daha iyi tütün, daha iyi fiyat 
uygulamasına geçecektir. 

Tütün müstahsiline Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası şubeleri veya tarım satış kooperatifleri ara
cılığıyla üretimde bulunabilmeleri için dekar başına 
belirli miktarlarda ziraî kredi ile 1 yıl vadeli işletme 
kredisi verilmektedir. Bu kredilerden doğan borçların, 
ürünlerin Tekele veya tüccara satışından sağlanan be
dellerle ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan tabiî afetler nedeniyle ürünlerinde 
1/3 oranında ve daha fazla hasar meydana gelen müs
tahsilin kredi borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesi 
mümkün bulunmaktadır. Halen uygulanmakta olan 
ziraî kredi faizi yüzde 30'dur. Bu oranın düşürülme
si düşünülmemektedir. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da hükümetimizce 
gübreye sübvansiyon uygulanacaktır. 1985 yılı itiba
riyle gübre sübvansiyon tutarının 200 milyar Türk 
lirası olacağı tahmin edilmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Durcan Ernirbayer, cevaba karşı görüş bil

dirmek ister misiniz? 
DURCAN EMİRBAYER (tzmir) — Evet' efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DURCAN EMÎRBAYER (izmir) — Sayın Baş 
kan, değerli milletvekilleri; sayın bakanın verdiği ce
vaba teşekkür ediyorum; ancak verdiği cevabın, üre
ticiye ümit vermeyen, konuyu geçiştirme anlamında 
bir cevap olduğunu söyleyebiliyorum. 

Sayın bakan haklıdır. Üreticinin çektiği sıkıntıyı 
bilemez. Ben öyle sanıyorum ki, sayın bakana tütün 
tohumunu göstersem baharat, fidesini göstersem ma
rul fidesi zanneder. Bu benim samimî kanaatimdir. 

Sayın milletvekilleri, 1985 Ege tütün piyasası alım
ları Tekel tarafından tam bir fiyaskoyla neticelen
dirilmiştir. Üreticinin hükümet tarafından desteklen
mesi şöyle dursun, ürünün hasat halindeyken bağ
lantısını yapan tüccarlara, «Siz fazla para verdiniz, 
birazını geri alın» der gibi, piyasayı başfiyat olarak 
710 liradan açmış, 60 liraya kadar 1 kilo tütün satıl
mış ve başfiyat olarak yüzde 1 - 2 civarında koçan 
alınmıştır. Geri kalan ürünün, maliyet fiyatlarının çok 
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altında, âdeta ıspanak, pırasa fiyatına satılmasına ne
den olunmuştur. Ürünün ortalama fiyatı 300 lira ara
sı tutulur ise, üreticiye bu fiyatı verenler en azından 
günah işlemiş, onların emeğinin karşılığım vermemiş 
olurlar. 

Sayın milletvekilleri, 1 kilo tütünün maliyet he
sabı, müstahsilin masraflarından ve ziraat odaların
dan alman donelerden çıkarılır. 1985 ürünü maliyeti
nin 750 - 800 liraya kadar elde edilebildiği açıkça gö
rülmektedir; ama ANAP iktidarı, ziraat odaları ve 
müstahsilin feryadına kulak vermemiş, tütünün nasıl 
elde edildiğini dahi bilmeyen insanlar fiyat oluştur
muşlardır. 

Burada, şu hususu belirtmek isterim : Eğer üreti
cinin kendi gayrimenkulu varsa o üretici biraz şans
lı durumdadır; fakat fevkalade zor şartlarla ve hiz
meti 1 yıla sığmayan bu ziraati, mecbur kaldığı için 
kiraladığı 5 -10 dönümlük toprakla güreşerek, top
rağı mücadeleleriyle mağlup edip bağrından aldığı 
ürünüyle galip gelen üretici, ne yazık ki, ANAP ik
tidarının belirsiz politikasına mağlup olmaktan kur
tulamamıştır. 

Sayın iktidar, geçen yılki piyasada siz yok muy
dunuz? Bu inalı satamıyorsanız müstahsile niye di
kim yaptırdınız? Çünkü, 25 Martta yerel seçimler 
vardı. Hani siz her şeyi ihraç ediyordunuz? Tüccar 
aldığı malı ihraç ediyor, müşteri biliyor da, siz ne
den bulamadınız? 

Sayın milletvekilleri, hemen aklıma tüccarın duru
mu geüyor. Tüccarlar aslında akıllı insanlardır. Yöne
tim kurulları, danışmanları ve müşavirleri vardır. îyi 
tahlilden sonra kâr yapacakları mala para yatırırlar. 
Tütünde de tüccarlar kaliteli tütüne 1 800 liraya ka
dar para verdiler; çünkü hesabını yaptılar ve 1 kilo 
tütünün 5 dolar civarında satılacağını hesap ettiler. 
Hesaplarına göre ihraç anında 1 doların 500 liradan 
aşağı olmayacağını hesaplayıp (bugünlerde dolar 500 
lirayı aşmıştır) tütünü yüzde 100'lere varan kârla sa
tabilecekleri hesabıyla piyasaya girmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, eğer hükümet tütünün mali
yetini ve vatandaşın 1 yıllık geçim oranını hesap et
seydi, verdiği fiyatla en azından tüccarla aynı yolda 
buluşacaklardı. Aslında hükümetin, vatandaşın hakkı
nı koruması ve tüccara yem. olmaması için muraka
be yapması icap ederken, tersine tüccar sanki hükü
mete karşı vatandaşı murakabede yer değiştirdi; fa
kat tüccar akıllıdır, çaresini bulur. Hükümetin tutu
mu karşısında kontrpiyede kaldığını anladı, geri dönüş 
için de açık kapı vardı. Aslında kendi zaviyesinden 
de haksız değildi. 
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Hasat anında çok cüzî bir kapora vererek tütün 
koçanını müstahsilin elinden alan tüccar... 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, daha kaç sayfa 
var okunacak?.. Yoksa... 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Yok efen
dim, bağlayacağım. 

BAŞKAN — Bağlayınız. 

DURCAN EMİRBAYER {Devamla) — Eşdeğer 
tütüne hükümet beş altı yüz lira verince, tüccar ne
den aynı randıman tütünü 1 000 - 1 800 liraya alsın? 
Artık müstahsil elindedir. Hemen bahaneler hazır. Ne
dir bunlar? Su çürüğü deyip yüzde 20 iskonto yapa
biliyor. Eğer bir koçanda sekiz on balya tütün varsa, 
bunun üç dört balyasını ıskartaya çıkarıyor ve orta
lama fiyatı düşürüyor veya «Verdiğim kaporayı da is
temiyorum, al koçanını; ama istersen hükümetin ver
diği fiyattan .fazla fiyat vereyim, işi bitirdim» deyip, 
yenıiden müsitahsıili masaya oturtabiliyor. Nitekim öyle 
oldu. 

Sayın milletvekilleri, bunlara sebep, özaPın IMF 
reçeteli ekonomik politikasıdır. Tütün müstahsili dkti -
saden tükenmiştir. Aldıkları parayla banka veya şahsî 
borçlarını ödeyemeyeceklerin sayısı çok fazladır. Her 
sahada olduğu gibi, tütün üreticisi de çok zor günler 
içerindedir. Aslında Türk köylüsü, istikbalin parlak 
hikâyelerine inanmaktan vazgeçmiş, yarınki ekmek 
parasını düşünür hale gelmiştir. Köylülerimizin üze
rine, özal iktidarının iktisadî politikasının yükü âde
ta bir kâbus gibi çökmüştür. Köylümüz traktörüne 
yedek parça ve hatta mazot alabilme gücünden yok
sun hale gelmiştir. Anormal yem fiyatlarından dola
yı, ziraat için bir yıl hayvan beslemek artık birçok 
köylümüz için mümkün değildir. İşte köylümüz mut
suz ve sefaletle karşı karşıyadır. 

Tütün piyasasının ilk günlerinde sayın bakanla 
turistik bir gezi halinde birkaç ANAP'Jı milletvekili
nin haricinde, hiçbir bölgede iktidar partisi milletvekil
leriyle karşılaşmadık. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, lütfen bağlayınız. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
Bölgemde tütün üreticileri ANAP'lı milletvekille

rine soruyor, acıklı hallerine çare bulmalarını bekli
yorlar. 

Sayın milletvekilleri, köylümüzün belini büken yük
sek ziraî kredi faizlerine değinmeden geçemeyece
ğim. Bu kesimde çalışanlara çok büyük insafsızlık olu
yor. Toprakla âdeta güreşerek hayatını kazanmaya ça
lışan köylümüze ziraî kredide yüzde 40'lara varan faiz 

14 , 3 s 1985 O i 1 

uygulanmaktadır. Bu yüksek faiz de köylüyü mahve
diyor. Toprakla didinip eline geçirdiği paranın yan
sım faiz olarak almak, onu yok etmek değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Daha evvelki konuşmalarınızda sözlü sorunuzun 
dışına çıktınız. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sorumun 
dışında değil, tütünle ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sürenizi 2 dakika geçirdiniz; bu iti
barla sözlerinizi toparlayınız. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Sana iyi 
yazamamışlar o notu, yanlış yazmışlar. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Ben ken
dim yazdım efendim. 

Sayın milletvekilleri, ihracat için 500 milyara va
ran krediler verilirken, köylümüze yüzde 40'lara va
ran faiz uygulamasının tekrar hükümet tarafından 
gözden geçirilmesini rica ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Konuyu bil* 

miyorsun, gel tütünü öğretelim sana. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Tütünün 

ne olduğunu ben tohumundan büyümesine kadar bi
lirim, sen anlamazsın tütünden. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) - Sen pıra
sayı biliyorsun, pırasayı; sen pırasadan anlarsın. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Ayıp, 
ayıp. 

BAŞKAN — Tabiî, konuşmalarda bu tür hitaplara 
vesile olunursa, karşılıklı uygun olmayan sözlerle kar-
şılaşılabilinir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ma
şallah, maşallah. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşımız konuş
malarında milletvekillerine hitap etmemek durumun
dadır; bunu Genel Kurula duyurmak istiyorum, bun
dan sonraki konuşmalarda dikkati çekmek için. Çün
kü Genel Kurula hitap edilecektir. Bölge milletvekil
lerine hitap, kürsü adabına, kürsü usulüne aykırıdır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz öğ
renin. 

BAŞKAN — Ben 8 sene milletvekilliği yaptım, 2 
yıla yakın bir zamandan beri de başkanvekilliği ya
pıyorum. Bu 'itibarla sizden öğrenmeye ihtiyacım yok 
sayın milletvekili. (ANAP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar) 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yaptı
nız; satıyorsunuz. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergeni (6/290) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki Konya MJilletvekilii 
Sayın Salim EreFin, emekli maaşı ödeyen bankalar 
arasındaki farklı uygulamaya İlişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü (Sorusu veriılen mehil sebebiyle 
ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/293) 

BAŞKAN — 7 ncı sırada, İstanbul Milletvekilli 
Sayın Feridun Şak'ir öğünç'ün Başbakandan sözlü So
ru önergesi vaır. 

Sayın öğünç?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/293) 

BAŞKAN — 8 inci sırada yine İstanbul Millet
vekili Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün, Sosyal Sigor
talar Kurumunun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın öğünç?.. Buradalar. 
Sayım bakan?,. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik iBakanı. Sayın Mustafa Kalemi tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda gereken işlemin 
yapılmasına müsaade ve direktiflerinizi diler, bilvesi
le en derin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 

1. SSK.'nın devlet kuruluşlarından prim alacak
larının gerçek tutarı nedir? Hangi kuruluşlara 
ilişkin olduğunun, rakamlı, dokumlu ve ayrıntılı ola
rak açıklanması, 

12, SSK.'nın özel sek'tör firmalarından prim ala-
., caklarının gerçek tutarı nedir? ve Hangi firmalara 

iişjkin olduğunun, rakamlı, dökümü ve ayrıntılı ola
rak açıklanması. 

3. SSK.'nıın gerek devlet ve gerekse özel sektör 
'kuruluşlarından prim alacaklarının tafalsıil ve tasfiyesi 
yolunda geçmişlerde hangi işlemlere başvurulmuş ve 
hangi sonuçlar alınmıştır? 

4. SSK.'nam gerek devlet ve gerekse özel sektör 
kuruluşlarından prim alacaklarının tahsil ve tasfiyesi 
yolunda bundan böyle hangi önlemlere başvurulması 
düşünülmektedir? Bu yönde hailen bir girişime 'baş
lanmış mıdır? Başl'anmışsa bunlar nelerdir; başlanma-
mışsa hangi gerekçelere dayanmaktadır? 

5. SSK.'nın, gerek prim alacakları ve de gerekse 
halen mevcut Özvarlıkları, giderek buraların faizleri 
İle kurumun çok gerçekçi ve yararlı yatırımlara yö
nelmesi sonucunda, bir mevcut gelirleri kadar gelir 

, sağlanabileceği yolundan hareketle, Batıda olduğu gi
bi, yeni girişimler düşüriülmekte midir? 

6. İşçi emeklilerinin ve onların dul ve yet'im'leri-
nin ücretlerinin çök düşük olduğu ve bu gelirle yaşa
manın sürdürülemeyeceği bir gerçektir. Bu gerçek kar
şısında, prim .alacaklarının süratle tahsil ve tasfiyesi 
ile anılan mağdur kimselerin durumlarının düzeltil-
mes'i düşünülmekte m'idir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA ıKALEMUt (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletveklilleri; Istaribul Milletvekili Sayın Fe
ridun Şak'ir öğünç tarafından 19 Şubat 1985 tarihin
de Türkiye Büyük M'iilet Meclisi Başkanlığına veri
len ve taraflımdan cevaplandırılması listenülen sözlü so
ru önergesinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî 
durumu, kamu kurum ve kuruluşllanyla özel sektör
den prim alacakları hususunda bilgi talep edilerek, 
bu konuda alınmış ve alınacak tedbirler sorulmakta
dır. 

Muhterem miilleirvekilleri, 4T9& sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan ve bir hizmet akdine istinaden bir ve
ya hkkaç işveren yanında çalışanlara, 506 sayıllı Sos
yal Sigortalar Kanununda tespit edilen uzun ve kısa 
vadel'i sosyal sigorta haklarını en iyi şekilde sağla
makla görevli bulunan Sosyal ^Sigortalar Kurumu, 
'bu görevini 40 yıldır h!içbiir devlet katkısı olmaksızın, 
işçi ve işveren paylarından meydana gelen sigorta 
primleri ile yürütmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1984 yılında 2 
milyon 350 bin olan sigortalı işçi sayısının alınan idarî 
tedbirlerle 1985 yılında 2 milyou 440 bine ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
1985 yılı bütçe tahminlerine göre hu yılki prim ta
hakkuku da, 484 milyar 600 milyon Türk lirası ola
rak hesaplanmıştır. 
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900 bini aşan emekli, dul ve yetime, uzum vadeli 
sigorta kollarından sosyal' güvenlik sağlayan Sosyal 
'Sigortalar Kurumunun, 'sigorta giderleri olarak 1985 
•yıllı Ödemeleri 387 milyar 001 milyon Türk Lirası ola
rak programlanmıştır. Bu rakamdan da anlaşılacağı 
üzere, kurumun, bir dönem yalnız sigorta gideri öde
mesi 90 milyar Türk Lirasına yaklaşmakta, zaman za
man da aşmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, açıkladığım gelir -
gider durumunun sağlıklı bir yapı içinde işlemesi için 
'hükümetimizce alınan tedbirler bakanlığımızca titiz
likle takip edilmektedir. Bu tedbirler içinde en önem
lisi, yüce Meclisimizce kalbul edilerek yürürlüğe ko
nulan 31 Ocak 1984 tarih ve 2974 sayılı Bazı Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimli 
Hakkımdaki Kanundur. Söz 'konusu kanun hükümleri 
gereğince yillardam beri tahsil edilememiş olan, özel
likle belediyeler ile bazı kamu kurum ve kuruluşları
na ait prim borçları 'Hazinece üstlenilmiştir. 31 Ara
lık 1983 tarihi itibariyle 36 milyar 163 milyon Türk 
Lirası olan geçmiş yılara ait prim alacakları, gecik
me zammı ve faizleri toplamı ile birlikte 54 milyar 
969 milyon Türk Lirası olarak ve ortalama yüzde 35 
faizli 3 yıl vadeli Hazine tahvili karşılığında tasfiye 
edilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 31 Aralık 1984 ta
rihi itibariyle kamu ve özel sektör prim alacağı, ka
mu sektöründen 22 milyar 600 milyon, özel sektörden 
44 milyar 500 milyon Türk Lirası olmak üzere top
lam 67 milyar 100 milyon Türk Lirasına Ulaşmış-
tlf, 

Kamu sektörü prim borçlarının büyük miktarını 
belediyelerin prim borçları teşkil etmektedir. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının sigorta prim borçlarının ka
nunî süresinde ödenmesi hususu Sayın Başbakanımız
ca da yakınen izlenmekte ve bu amaçla Başbakanlık, 
1 Ağustos 1984 tarihinde bütün kamu kurum ve ku
ruluşlarına bir talimat yayınlamış bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce de 
icraya intikal eden. özelikle özel sektör prim borçları
nın1 tahsili hususu sıkı bir şekilde takip edilmekle bir
ilikte, bakanlık olarak bu konuda bazı kanunî tedbir
lerin alınması lüzumuna inanılarak şu çalışmalar ya
pılmıştır : 

1. İcra ve tfl'as Kanununda Sosyal Sigortalar 
Kurumunun prim alacaklarıma birinci derecede tah
silat imkânı sağlanması hususundaki bakanlığımız ta
lebi, Adalet Bakanlığınca da olumlu karşılanarak, bu 
konuda bakanlıkça hazırlanan kanun tasarısı önüm'üz-
deki günlerde yüce Meclise sunulacaktır. 
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'2. Bakanlığımızca 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 4, 80 ve 140 inci maddelerinin değişti
rilmesi hususunda hazırlanan kanun tasarısı Başba
kanlığa sunulmuştur. Bu kanun tasarısında işveren 
vekillerinin de sigorta primlerinin ödenmesi hususun
da işveren gibi malî sorumlulukla yükümlü tutulma
sı; sosyal sigorta primlerinin kanunî süresinde öden
memesi durumunda uygulanan ilk ay yüzde 10, müte
akip her ay yüzde 3 olan gecikme zammının ilk ay 
yüzde 10, müteakip her ay için yüzde 4'e yükseltil
mesi; gecikme zammının prim borcu aslımın ödenme 
tarihine kadar devam etmesi, sigorta primlerini hakla 
bir sebebe dayanmaksızın kanunda belirtilen «üreler 
içinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve 
kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli memur
ları, mesul muhasipleri, saymanılarıyla tüzelkişiliğe ha
iz özel sektör işverenlerinin üst düzey yöneticisi veya 
yetkililerinin kuruma karşı müştereken ve müteselsi-
len sorumlu tutulması; belirtilen hususları yerine ge
tirmeyenler hakkında da prim borcunun yüzde 5'i ile 
yüzde 10'u tutarlarında haklarında ağır para cezası 
hükmolunıması hükümleri yer almaktadır. 

Genel hatlarını açıkladığım kanun tasarılarının 
yüce Meclisimizce incelenerek kanunlaşmasını müte
akiben Sosyal Sigortalar Kurumunun prjm tahsilatı 
hususunda müesisir ve yapıcı bir şekilde hukukî boş
luğun doldurulacağı inancını taşımaktayım. 

Ayrıca, biraz önce söylediklerime paralel olarak, 
takibimiz sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumunun 
tarihinde ilk defa geçen ay içerisinde 9 milyar Türik 
Lirası tutarında prim alacağı tahsilatı tahvil olarak 
değil, met para alarak kurumun kasasına intikal et-
mişt'iıı\ 

(Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Öğünç görüş bildirmek ister misiniz? 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (istanbul) — Bvet 

efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Öğünç, 5 dakikayı geçirmeme

nizi rica ediyorum, çünkü sualler 7 - 8 tane, bunların 
hepsini cevaplandıırma imkânı yok. 

'Buyurun. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sayım ba
kanımıza, verdikleri iyi niyetli izahattan dolayı te
şekkür ediyorum; yalnız ırakamlarda bazı değişiklik
ler gördüm, onları açıklamakta yarar görmekteyim. 

Ülkemizin yıllar yıllı en çok eleştirilere uğrayan ku
rumlarından birisi kuşkusuz Sosyal Sigortalar Kuru-
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mudur. Bu kurumun yöneticilerini burada kırıcı bir 
biçimde deştirmekten çekinmek İsterim., Ashnda bu 
'kurumun bu para birikimleriıne getiren gelmiş geçmiş 
iktidarlardır. Bugünkü birikimden Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanı Sayın Mustafa Kallemli'yi so
rumlu tutmak sanırım büyük haksizlik olacaktır. 

IBizim araştırdığımız, izlediğimiz ve basına yansı
yan haberlerden öğrenebildiğimiz kadarıyla So'syal 
Sigortalar Kurumunun yılardır sürüncemede bırakılan 
prim atacakları dökümünde en 'büyük borçluyu devlet 
teşkil .etmektedir. Kamu sektörünün Sosyal Sigorta
lar Kurumuna olan börçlannun devlet tarafından kar-
şıılanmasına ilişkin çalışmaların sonucu alınmazken, 
kurum alacak listesini bugün kesinlikle açıklayama* 
maktadır. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre ka
mu sektörü içinde en büyük borçlu Türkiye Kömür 
İstetmeleri Kurumu görülmektedir. Size ibret verici 
bir tabloyu okumak Miyoruim. 

Makine Kimya Endüstrisinin 2 milyar (küsuratını 
saymıyorum, Demir Çelik'in 1,5 milyar, TEK'in 67 
milyar, TKl'nin 18,7 milyar, Çay-Kur'un 20 milyon, 
Karayollarının 187 milyon, diğerleri 1 milyar 133 
milyon, bakanlıkların 52 milyon, belediyelerin 8 mil
yar {(küsuratını attım), özel sektörün 39 milyar, Dev
let Yatırım Bankasındaki tahmin ederim bunlar tah
villerdir) 7 milyar, Bağ-Kurun 1 milyar; küsuratları 
hariç. 

Elimde (bir 'başka liste daha var ve Ibu listede, > 
devlet tahvilleri dahil Sosyal Sigortalar Kurumunun 
alacak miktarı, 212 milyar lira olarak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum: 
Bakanlık elbette bugünlerde bir çalışma yapmakta
dır. Biliyorsunuz, memur, emeklileri ile işçi emeklileri 
arasında büyük bir uçurum var. Ben bunu basit bir 
misalle arz edeyim; bir işçi emeklisi bugün tavanda 
47 bin lira maaş alıyor; Allah artırsın memur emek
lisi arkadaşlarımız sanıyorum ((yanılmış olmayayım) 
125 ıbin lira civarında ıbir maaş almaktadırlar. Bu 
dengesizliğin giderilmesi lazım. Bu taleplerde bulun
duğu zaman, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, hükümet «Efendim pa
ramız yok, bunu veremeyiz» diyorlar. Bu para ne
rede? 212 milyar lira para tahsil edilip daha rantabl 
bir banka faizine veyahut yatırıma sevk edildiği tak
dirde, geleceğin ne kadar büyük olacağı her türlü 
tahminlerin ötesindedir. 

Bu bakımdan ben sayın bakanımdan ve hükümet
ten istirham ediyorum, bu soruna çok süratli ve ke
sin bir çare bulunması için olağanüstü bir çalba gös

terilmesi gerökmektedir. Bu çabayı da gösterirlerse 
kendilerini alkışlarız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, zabıtlara geçmesi 'bakımından bir hususu söy
lemek İstiyorum, yararı var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, size İçtü
züğün 70 inci maddesine göre söz veriyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, Sa
yın Oğünç haklı olarak, burada kendilerine intikal 
eden rakamları sizlere arz öderken, belki sehven bir 
cümle arz ettiler, onu düzeltmek bakımından söz al
dım. Sayın öğünç, «Kurum haklı olarak bugün borç
larının lüstesinii çıkaramamak durumundadır» gibi bir 
ifade kullandılar, eğer yanlış anlarrfadıysam. Ben za
manlarınızı almamak için burada listeyi sizlere takdim 
etmedim. Gerek kamuda ki, gerek özel sektördeki 
bütün borçluların listesi tek tek elimizdedir ve ıbu 
Üste tarafımızdan hassasiyette takip edilmektedir. jBi-
raz önce de ifade ettiğim gibi, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun tarihinde ilk defa kamudan 9 milyar lira
lık nakit geçen ay kasalarımıza intikal etmiştir. Ver
dikleri çok ıbüyük rakam ise, bütün geçmiş yıllarda 
tahkime tabi tutulan tahvillerin ide toplamım ihtiva 
eden bir rakamdır; zabıtlara geçmesi bakımından bu 
açıklamayı yapmakta fayda mülahaza ederim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür'©deriz Sayın Bakan. 

9. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada Adana Milletvekilli 
Sayın Cüneyt Canver'in Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
SözM soru önergesi ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batımlu'nun sözlü 'sorunu, Sayın Batum
lu'nun izinli bulunması nedeniyle ertelenmiştir. 
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VII. -r- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ye 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle 'Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına gediyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasındaki Antalya Milletvekili 
Ali Dizdaroğlu'nun kanun teklifi komisyona iade edil
miş ve komisyondan da henüz dönmemiş olduğun
dan, 2 ncü sıradaki kanun tasarısının müzakeresine 
geçiyoruz. 

2. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arka
daşının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın, ve Çanak
kale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının 
Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ-Kur Ka
nununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/542, 2/4, 2/47, 2/198, 1/650) 
(S. Sayısı: 260) (2) 

BAŞKAN — Bu Ikanun tasarısının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmış ve maddelere geçil
mesi kabul edildikten sonra 3 maddede oylanarak 
kabul edilmişti. Bu itibarla bugün kaldığımız yerden 
müzakereye devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 1479 Baydı Kanunun 20 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 Tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tu
tanağına eklidir. 

(2) 260 S. Sayılı Basmayazı 13.3.1985 Tarihli 72 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Vergi, resim ve harç muafiyeti 
Madde 20. — a) Bu Kanunun 15 ve 16 ncı 

maddelerinde yazılı kaynaklardan elide olunan gelir
ler ile 21 inci maddesi uyarınca kurulan müessese 
veya iştiraklerden elde olunan halk ve gelirler, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre hak 
sahibi sayılan kimselere verilen aylıklar ve yapılan 
yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bun
ların alım ve satım işlemleri ile Kurumun hizmet ge
reği ihtiyaç duyduğu Türkiye'de temini mümkün ol
mayan malların ithali, Ikliralanması, 

d) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri 
ile ilanları, 

e) Kurumca yapılan bütün işlemler ve ıbu işlem
ler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması 
gereken yazı ve 'belgeler ve bunların suretleri, 

İlgili kanunlarda Kurumun adı ve kuruluş kanu
nunda yazılı olmasa dahi ithalde alınan vergi ve 
resimler dahil her 'türlü vergi, resim ve harçlar ile 
{Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden fayda
lanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... 
Etimeyenler... Kabul edilmişitir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 21 indi maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştirak
lerde bulunmak yetkisi 

Madde 21. — Kurum; Kurumun teklifi/ve Ba
kanlar Kurulu ikararı (ile; çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelikler
de belirtmek suretiyle tüzelkişiliğe sahip müessese
ler kurabilir veya kurulmuş bulunanların hisse senet
lerini satın alabilir veya iştiraklerde bulunabilir. 

Bu müesseselerde istihdam edilecek personel hak
kında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri uygulanmaz. 

Bu Kanunun 17, 18 ve 20 ncü maddeleri Kurum
ca kurulacak müessese ve bağlı ortaklıklar hakkında 
da uygulanır. Kurum görevlileri bu müessese ve bağ
lı ortaklıklarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla 
çalıştırılabilir.» v. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 

sayılı ıkanunlarla değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılma
yanlar 

Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hak
kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka
nunda yazılı şartlarda sosyal sigorta yardımları sağ
lanır. 

I. — Sigortalı sayılanlar : 
Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanıla

rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dı
şında kalan ve herhangi bir İşverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan; 

a) Esnaf ve Sanatkârlar, tüccar sanayici ve 
borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, si
gorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, 
veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticarî ka
zanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek-
veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Es
naf ve Sanatkâr siciline kayıtlı bulunanlar veya ka- , 
nunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun 
olarak kayıtlı olanlar, 

b) Kollektif şirketlerin ortakları, 
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko

manditer ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortakları, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir

ketlerin komandite ortakları, 
f) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yö

netim kurulu üyesi olan ortakları, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

. II - Sigortalı sayılmayanlar : 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye daya

nılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ve
ya kesenek ödeyenlerle bu (tür kuruluşlardan malul
lük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam işgöremezlik 
geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması 
için talepte bulunmuş olanlara (Dul ve yetim aylığı 
veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sü
rekli kısmî işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar '(Tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç), 

Sigortalı sayılmazlar. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 

sayılı kanunlarla değiş'ik 25 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi 
Madde 25. — 24 üncü maddeye göre sigortalı sa

yılanlardan 'gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefi? 
yetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf 
olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar da Esnaf ve 
Sanatkâr siciline veya kanunla kurulu mesldk kuru
luşlarına kayıtlı oldukları tarihten itibaren kendili
ğinden bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyet

lerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 
b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kay

dı bulunmayanlar, Esnaf ve Sanatkâr sicilinden veya 
kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıt
larının silindiği, 

c) T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya 
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 

d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 
son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 

e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki 
özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 

Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. 
'Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan; bu si

gortalılıklarının devamı süresince, aynı zamanda hiz
met akdi ile çalışanların Bağ-Kur sigortalılıkları de
vam öder. Bunlar kanunla ve kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak kurulu diğer sosyal güvenlik kuru
luşları kapsamına giremezler. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci ma'dde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 8. — 1479 sayiı Kanunun 2229 ve 2654 

sayılı kanunlarla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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Yazılma 
Madde 26. — Sigortalı, olmak hak ve yükürn-

ilillüğ'ünıden vazgeçilemez ve kaçıniilamaz. Sözileşmele-
re, Sosyal sigorta yardım ive yükümlerin'i azaltmak ve
ya başkasına devretmek yolunda hükümler konula
maz. ıBu Kanuna göre sütgor'tah sayılanlar, sigortalı 
sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Ku
ruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zo
rundadırlar. 

# 
I - Vergi daireleri, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Me

murluğu ve kanunla kurulu meslek kuruluşları; 
a) iSigorta kapsamına giren mükellefleri veya 

üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihiten, 
ib) (Sonra'dan (mükellefiyeti tescil edilenleri veya 

Üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden, 
c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı 

silinenleri ise bu tarihten, 
İtibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yüküm

lüdürler. Ayrıca Belediye, Özeli İdare ve diğer kamu 
kuruluşları, sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ'Kur' 
un İsteği üzerine vermek ztoruridadırlar. 

IBu Kanuna göre sigortalı sayılanlar dan, sigortalı
lıklarınım başladığı tarihiten itîbaren 3 ay içinde Kuru
ma kayıt ve fesçilerini yaptormayanlaır hakkında 
(Kurumca resen tes'c'il işlemi yapılır. 

II - Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen iş
lemlerinde; 

a) Gelir verdisi mükellefi olanlar için vergi dai
resi 'kayıtları, 

b) GöMr vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı 
'bulunmayanlar için Esnaf ve Sanatkâr sicili veya 
kanunila kurulu meslek kuruluşu kayıtları, 

c) Belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluşla
rının Bağ - Kur'un isteği üzerine vermek ziorunda ol
dukları bilgiler, 

Esas alınır. 
III - Noterler; 
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan Esnaf 

ve Sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların tutmak
la mükellef oldukları defterlerin tasdiki sıracında, 
Bağ - Kur'a kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi iste
mek zorundadırlar. <Belge ibraz etmeyenlerin defter
leri tasdik edilmez. 

Sıgortaliların başvuruma usulleri ile uymak zorun
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve gi
riş bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri 
hakkında İçişleri, .Maliye ve GÜmırük, Sanayi ve Ti
caret bakanlıklarının da görüşleri alınır. 

IBAŞjKAN — Madde üzerinde söz .isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'Emmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 35 inci maddesinin başlığı ile (a) 
benldi aşağıdaki şekilde değişjtiiri'lmiş, son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulun

ması, 
BAŞKAN — Madde üzerinlde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 43 üncü 

maddesinin sonuna aşağıdaki fılkra eklenmiştir. 
Hakkı doğuran olay tarihin'den 5 yıl geçtikten son

ra talepte bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini 
takip eden aybaşından itibaren başlar. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
IMa'ddeyi oylarımıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE ,111. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 

'2423 sayılı kanunlarla değişik 45 inci maddesinin (b) 
bendi yürürlükten kailidurıllmıştur. 

'BAŞKAN — Mad'de üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarıınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir, 

12 imci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 

2654 sayılı Kanunlarla değişik 51 inci maddesinin 
üçündü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi 
bir işte çalıştıktan sonra ,Bağ - Kur kapsamına giren
ler, bu Kanunun 50 inci ma'ddesinide belirtilen aylık 
gelir basamaklarınidan, diğer güvenlik kanunlarında 
geçirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın 
basamak'tan aşağısını seçemezler.» 

IBAŞjKAN — 12 ncl madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

12 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tin 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 

2423 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 
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ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşjinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
Kanunda belirtMen gedikme zammı oranları uygula
nır.» . 

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

Etmeyenler...: 
13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum ': 
-MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Aylıkların ödenmesi 
Madde 58. — Sigortalıya veya halk sahibi olan 

kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar,, ay
da bir peşin olarak verilir. 

Peşin ödenen aylık, durum değişikliği veya ölüm 
halinde geri alınmaz. 

Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile 'belirlenir,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EROL AĞAGİL (Kırklıareli) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın AğagiL Muhalefet 

şerhiniz var mı Sayın Ağagil, ona bakıyoruz? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Görüşülmekte olan 

1479 sayılı Kanunun bu maddesi, Sayın Bahriye Üçok 
ve iarkadaşları tarafından getirilen teklif, hükümetten 
bir tasarı olarak ve yalnız Bağ-Kur Kanununa değil, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ve Emekli San
dığı Kanununa da aynı şekilde birbirine paralel ola
rak getirilmiş 3 ayrı kanun teklifidir. Burada amaç
lanan, emeklilere bugüne kadar, yılarca uygulanmakta 
olan 3 aylık peşin ödeme yerine bir aylık ödemedir. 

Takdir buyurursunuz ki, burada konuya derinliği
ne inmek istemiyorum, bunun gerekçesi, Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun ve Emekli Sandığı Ka
nununun bugün biraz sonra gündeme gelecek konula
rın da tümü üzerinde görüşlerimizi belirtirken daha 
teferruatlı açıklayacağım gibi, birbirine paralel ola
rak 3 kuruma getirildiği içki bu teklif; birincisindeki 
uygulamanın diğerlerini de etkileyeceği nedenle bu 
madde üzerinde söz aldım. 
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Emeklililerin, bugüne kadar alışılmış olan 2 ayda ; 

bir maaşlarını almak suretiyle her gün artan hayat 
pahalılığı ve enflasyon karşısında çeklerini kırdırmak 
suretiyle yaşamaları bir alışkanlık haline gelmiştir. 
Büyük çapta emekli böyle yaşamaktadır. Benim Tür
kiye îş Bankası Yenişehir Şubesinde yaptığım tespit
lere göre Ocak 1985 ayında 63 768 kişi Yenişehir İş 
Bankasından çeklerini kırdırmıştır, ıŞimdi, bir aylık -̂  
ödeme sistemine döndüğünüz takdirde, bu aradaki 
2 - 3 aylık, hatta bazen 2 çeki de kırdırmaktadırlar, 
5 - 6 aya varan açığı bu emekli nasıl kapatacaktır? 

İkincisi; malumunuz olduğu üzere bugün hemen 
bir tonu 40 bin liraya yarmış kök kömürü için hükü
met aylar öncesinden peşin olarak vatandaştan para
sını yatırmasını istemekte ve kendisini sıraya koy
maktadır. Düşününüz ki, 10ı bin, 15 bin, 20 bin (Bağ-
Kur için bu miktar daha da düşüktür) emekli aylığı 
alan bir kimse 3 aylığını almadığı takdirde bu kömür 
parasını yaz ayından nasıl götürüp yatıracaktır? 

Anayasamızın 86 nçı madesinin son bendi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk ve öde
neklerinin 3 aya kadar ödenebileceğine amirdir. Bu 
Kanunun gerekçesinde, emekliler 3 aylık maaş aldığı 
zaman idare edemiyor, parasını kısa zamanda harcı
yor, ondan sonra da fakrü zarurete düşüyor gerek
çesini varsayalım ki, doğrudur bu gerçek gerekçe 
de değildir, gerçek gerekçe; hepinizin bildiği gibi emis
yon hacmini 3 ayda bir aşmamak, bunu 12 aya böl
mek suretiyle yapmaktır. Diyelim ki, kabul edildi; o 
halde içimizde de birçok emekli var, ben de şahsen 
emekliyim, bizler kendimizi idareye muktediriz, Ana
yasanın 86 ncı maddesine göre bize aylıklarımız ve 
yolluklarımız 3 er aylık ödenebiliyor, ama eğer emek
li milletvekili değilse bu kendini idareden acizdir, bu
na maaşını 3 aylık vermeyelim... 

Muhterem üyeler, bu mantığa katılmak mümkün 
değil. Eğer buna katılırsak, bırakın aylık vermeyi, 15 
günlük, haftalık, hatta günlük verelim maaşları Çün
kü aylığı aldığı zaman 10 günde yiyip 20 gün aç ka
labilir. 

Bunun haricinde, hepinizin malumları olduğu üze
re, emekli aylıkları 3 aylık olarak ödendiği zaman bu 
paralar vefat halinde geri alınmamaktadır. Bu geri 
alınmayan para da müteveffanın geride kalanlarının, 
kendilerine maaş bağlanana kadar geçici bir süre de 
olsa kendi yaşantılarını devam ettirme ve müteveffa 
emeklinin defin masraflarını karşılamak için kullanıl
maktadır. Siz eğer bu tasarıyı bu şekilde kabul eder
seniz, korkarımki bu takdirde emeklinin cenazesi de 
ortada kalacaktır. 



T< B< M. M, B: 73 14 , 3 , 1985 0 : 1 

Bu ve benzeri birçok nedenlerle, benim biraz son
ra madde hakında vereceğim önergede de açıkladığım 
gibi, sizlere şunu öneriyorum : İsteyen emekli maa
şını aylık, isteyen emekli 3 aylık alsın. Hükümet, 3 ay
lık isteyen emeklileri de 3'e bölmek suretiyle; yani 
üçte birine ocak ayında 3 aylık verir, üçte birine şu
bat ayında 3 aylık verir, üçte birine de mart ayında 3 
aylık verir. Böylece emisyon hacmi yine 3 ayda bir 
artmış olmaz ve 12 aya bölünmüş olur. 

Bu madde hakkında vermiş olduğum önergenin 
açıklanması maksadıyla madde üzerinde söz aldım. 
Takdirlerinize sunarım. 

Saygıyla selamlarım yüce Meclisi. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, şayet önergeniz gelirse 
isminizi çıkarmak durumunda kalacağız. Zannediyo
rum bir zühul olarak intikal ettirdiniz. Biz raporda 
muhalefet şerhinizi göremiyoruz. Bu itibarla gelen 
önergede isminizin bulunmamasını rica ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Çıkartalım efen
dim. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Erol Ağagil'in madde 
hakkında^ konuşmaları sırasında temas ettikleri birkaç 
konuya açıklık getirme lüzumunu hissettiğim için söz 
aldım 

Muhterem milletvekili arkadaşımız eğer her 3 
sosyal güvenlik kuruluşunda yapılacak uygulamayı 
kastederek genel bir konuşma yaptıysa diyeceğim bir 
şey yok; genel bir konuşma olarak değerlendiriyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Onu belirttim 
zaten. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ama, Bağ -
Kur Kanununda yaptığımız bu değişikliği kastederek 
konuşmasını yaptıysa, çek kırdırma meselesine temas 
ettiler, Bağ - Kurda çek kırdırma olayı diye bir olay 
olmadığını hemen başlangıçta bilgilerinize arz ede
rim. Çek kırdırma olayı ancak 5434 sayılı Kanunla 
Emekli Sandığında vardır, Bağ - Kurda ve Sosyal Si
gortalar Kurumunda çek kırdırma olayı yoktur. 

Bir diğer konu; muhterem arkadaşlarımız madde 
gerekçesine değinirken, olayı emisyon hacmi yönünden 

ve diğer sosyal mülâhazalarla değerlendirdiler. Biz 
değerlendirmelerine saygıyla katılmakla beraber, ba
kanlık görevini deruhte ettiğimiz günden beri gerek 
sizler tarafından bizlere ulaştırılan, gerekse emeklile
rin dernekleri tarafından ve kendileri tarafından biz
lere ulaştırılan birtakım şikâyetlerden, birtakım sız
lanmalardan hareket ederek bu düzenlemeyi yaptığı
mızı söylemek isterim. Çünkü, emeklilerimiz bize 
muhtelif müracaatlarında, ödemelerin aylık yapılması 
halinde harcamalarını kontrol altına alabileceklerini, 
daha düzenli bir bütçe yapabileceklerini muhtelif ve
silelerle ifade etmişlerdir. Biz bu yoldan hareket et
tik. Yoksa, şöyle olsun veya böyle olsun diye kesin 
bir tercihle karşınıza gelmedik, bu ihtiyaçtan doğan 
bir tercihtir. Ayrıca, bunun bu şekilde olup olamaya
cağını, ödenip ödenemeyeceğini de aşağı yukarı 1 se
nedir araştırıyoruz; nasıl? Şöyle ki : Biz, emeklileri
mizin 3 aydan 3 aya ödediğimiz maaşlarındaki büyük 
aksamaları, basınımızda her gün - yani 3 aydan 3 aya 
ödeme günlerinde - manşet olan haberleri de bizzat 
yerinde yaptığımız değerlendirmelerle ortaya koyduk 
ve bu kötü uygulamaları ortadan kaldırmak için ön
ce emeklilerimizin hepsine birer hesap aştık. Açtığı
mız bu hesapların banka cüzdanlarını o şekilde işler 
hale getirdik ki, emeklimiz isterse ilgili bankanın Di
yarbakır şubesinden maaş alma durumunda ise, An
kara'da provizyonsuz olarak parasını çekebilme hak
kına sahip oldu. Ayrıca, tek bir bankadan değil, 5 ay
rı bankanın bütün şubelerinden emekli maaşı öder 
hale getirdik ve en son geçen ay yaptığımız uygulama
da, maaş ödediğimiz gün cuma günüydü (Sosyal Si
gortalar olarak söylüyorum, Bağ - Kur çok daha ön
ce bitiyor) cuma günü saat 14.00'te emekli maaşları
nın yüzde 80'i ödenmiş durumda idi. Bunu takip için 
bütün arkadaşlarımızı yurdun her köşesine dağıtmış
tık ve telefonla anında bilgi alıyorduk. Yani, bu işin 
altyapısını da önceden oluşturduk. O halde, getirile
cek bu yeni uygulama ile herhangi bir karışıklığa 
meydan verilmesi ihtimali de yoktur. 

Belki biraz fazla ekzajere bir benzetme oldu; 
«Emeklinin cenazesi dahi ortada kalır» dendi. Ben 
muhterem arkadaşıma hatırlatmak istiyorum; biz ka
nunumuzda ayrıca cenaze yardımı da yapıyoruz. 
ölüm ilmühaberini getirdiği anda hemen cenaze pa
rasını da veriyoruz. Yani, böyle bir benzetmenin her 
halde bu maddenin reddedilmesi gerekçesinde pek ye
ri olmasa gerek diye düşünüyorum. 

O bakımdan, Yüce Meclisin şuna inanmasını has
sasiyetle rica ediyoruz : Yapılacak bu yeni uygulama-
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nın pek çok yönlerden faydaları vardır, emeklilerimiz 
bunu beklemektedirler ve bu konuda olumlu yakla
şımların hepsini de hükümet olarak desteklemeye ha
zırız. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sorabilir 

miyiz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, sayın 

bakanımız «Aylık ödenirse düzenli bir bütçe yapıla
bilir» dediler. 3 aylık şeklinde ödenirse düzenli bir 
bütçe yapılamaz mı? Bunu nasıl açıklıyorlar; yani 
aylık halinde alırsa kişinin bütçesi düzenli olur, 3 ay
lık halinde alırsa düzenli olamaz mı? Bundan ne kas
tediyorlar? Bu konuda bir açıklama rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ben hatırladığı
ma göre, sayın bakan burada «Bir arzunun, bir ihtiya
cın sonucu olarak getirildi» Eğer Sayın Bakanın bizim 
işitmediğimiz veyahut da zapta geçen başka bir beya
nı varsa tabiatıyla açıklayabilirler. 

Başka sual soracak?.. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim izin ve

rirseniz ben ilk konuşmam hakkında bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Açıklama mümkün değil efendim. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — O zaman soru 
sormama müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka sual soracak?.. 
Sayın Ege. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Bağ - Kurda her

hangi bir sorun olmadığına göre, kanun tasarısının 
bu şekliyle - bu maddesinin - kabulü halinde, eğer di
ğer sosyal kurumlarda bu ödeme 3 aylık maaş şek
linde yapılacak olursa, vefat halinde, bir kurumda ve
fat edenin 1 aylığı, öbür kurumda vefat edenin 3 ay
lığı uhdesinde kalacağı için bir'farklılık doğacaktır. 
Sayın bakan bu konuda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, zaten bu 3 emekli ödeme yolu senelerdir üzerinde 
müzakere edilen, münakaşa edilen bir konudur. Bağ -
Kur ayrı, Sosyal Sigortalar ayrı, Emekli Sandığı ayrı, 
3'ü'de yan yana gelmez, onun da çeşitli sebepleri var
dır. 

, Şimdi muhterem arkadaşımın dediği gibi, bir defa 
birisi 3 ayda ödeyecek, birisi ayda ödeyecektir. Ben 
şunu öğrenmek istiyorum : 

Sayın Bakan diyorlar ki : «Biz yurt çapında şöy
le bir araştırma yaptık; emekli olanlar aylıklarının 
3 ay yerine 1 ayda ödenmesini arzu ederler» Bu an
ket ne zaman, nasıl yapılmış? Bizlere intikal eden 
durum ise tamamen tersine bir nitelik arz etmekte
dir; «Aman 3 . aylık olarak ödeme yapılsın» denil-
mekıeuır. Gerekçelerini arkadaşlarımız gayet açık 
olarak izah ettiler efendim. 

Bu sualimin Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Burada tabiatıyla Sayın Bakan, bu

nun bir ihtiyaç olduğu, işçi emeklilerinin bu arzu is
tikametinde bakanlığı uyardığı yönünde konuşuyor, 
zatıâliniz bunun aksini beyan ediyorsunuz. Tabiatıy
la, milletvekilleri bunu takdir edip. oylarını kullanır
ken, tercihlerini seçeceklerdir. 

Evet, devam edin, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Cevap vere
bilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, Sa
yın Tutum, «3 ayda olamaz', 1 ayda olabilir; bütçe 
imkânı» şeklinde bir ifade kullandığımı söyledi. Ben, 
3 ayda olamaz diye bir ifade kullanmadım. Ancak, 
«1 ayda olursa daha rahat bütçe yapabiliriz diye bi
ze temenniler gelmektedir» dedim, hemen düzelte
yim. 

Yine, Sayın Ağagil, «Bağ - Kur'da böyle kalsın, 
madem bir sıkıntı yok, diğerlerinde değiştirilsin» de
diler. Efendim her zaman söylüyoruz. Muhalefete 
ve iktidara mensup milletvekilleri olarak burada çı
kıp, ifade ediyoruz, sosyal güvenlik kuruluşları ara
sında norm ve standart birliğini sağlayalım diyoruz. 
Bunu sağlayamazsak birinde başka, diğerinde başka 
olur, onun için hepsine birden getirdik zaten. Bağ -
Kur'da bir problem var veya yok düşüncesinden ha
reket etmedik; hepsinde eşit olsun düşüncesinden ha
reket ettik. 

Sayın Ege'nin sorusuna gelince; İşçi Emeklileri 
Derneğinin bize resmî müracaatı vardır bu konuda. 
Aylık ödenmesi konusunda resmen müracaat, etmiş
lerdir, Ethem tzgü imzasıyla. Ayrıca, bankalarda bu 
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maaş ödemelerimiz sırasında ilgili kurumların me
mur arkadaşlarını da bizzat banka şubesine gönde
riyoruz, aşağı yukarı bu uygulamamız bakanlık ola
rak 6 aydır devam ediyor ve bizim memurlarımızın 
bize getirdiği resmî bilgiler bunlardır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde verilmiş 2 önerge vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin 2 nci sırasında yer alan (S. 
Sayısı : 260) 2.9.1971 tarihli ve 1479 saydı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (Plan ve Bütçe 
Komisyonunun metninin) 14 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 14. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aylıkların ödenmesi 
Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 

kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların, 
her ay veya üç ayda bir peşin olarak verilmesiyle ay
lıkların ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Peşin ödenen aylıklar, durum değişikliği veya 
ölüm halinde geri alınmaz. 

Özdemir Pehlivanoğlu Burhan Cahit Gündüz 
İzmir îzmir 

Mustafa Uğur Ener Süha Tanık 
Kütahya tzmir 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

Gerekçe : Teklif, halen 1479 sayılı Kanunun 58 in
ci maddesiyle belirlenen ve üç ayda bir peşin yapı
lan tahsis ödemelerini, her ay veya üç ayda bir pe
şin ödeme yapılacak şekilde Bakanlar Kuruluna yet
ki vermek suretiyle yeni bir düzenleme getirmiştir. 

Yeni düzenleme ile Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilerek günün ekonomik şartlarına göre esneklik ge
tirilmiş dolayısıyla ekonomik istikrarın sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca, ayın hangi gününde ödeme yapılacağının 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenerek, ilgililerin 
emeklilik döneminde karşılaştıkları sıkıntıları bir öl
çüde gidermek maksadı ile hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1479 sayılı Kanunun 58 inci 

Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 14 ün

cü maddesinin gerekçesini şifahen arz edeceğim ne
denlerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Madde 14. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların ödenmesi-

Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 
kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar,; si-' 
gortalının veya hak sahibinin isteğine bağılı olarak, 
bir ayda veya üç ayda bir peşin olarak verilir, 

Peşin ödenen aylık, durum değişikliği veya ölüm 
halinde gerii alınmaz. 

Aylıkların veya üç aylıkların ödeme tarihleri Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirlenir.» 

A. Aşkın Toktaş Selçuk Akıncı 
İzmir Tekirdağ 

Veöihi Ataklı Şükrü Babacan 
Şanlıurfa Kırklareli 

M. Turan Bayezit Coşkun Bayram 
Kahramanmaraş Adana 

'BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutuyorum: 

Türkiye; IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1479 sayılı Kanunun 58 inci 

Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun tasarısının 14 üncü 
maddesinin gerekçesini şifahen arz edeceğim neden
lerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 14. — 1479 (sayılı Kanunun 58 inci mad
desi aşağıdakü şekilde değiştirilmişitir. 

Aylıkların ödenmesü 
Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 

«kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, si
gortalının veya hak sahibinin isteğine bağlı olarak, 
bir ayda veya üç ayda bir peşin olarak verilir. 

Peşin ödenen aylık, durum değÜşikliiği veya ödüm 
halinde geri alınmaz. 

Aylıkların veya üç aylıkların ödeme tarihleri Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirlenir.» 

Ilzmir Milletvekili A, Aşkın Toktaş ve arkadaşları, 

ıBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MOSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 
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(BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye (Büyük (Millet Meclisi /Başkanlığına 
ıBugürikü gündemin İkinci sırasında yer alan (S. 

Sayısı 260) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun tasarısının (Plan ve Bütçe 
Komisyonunun metriinin) 14 üncü maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

iMA'DDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların ödenmesi 
(Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 

kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların, her 
ay veya üç ayda bir peşin olarak verilmesi ile aylık
ların ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Peşlin ödenen aylıklar, durum değişikliği veya 
ölüm halinde geri alınmaz. 

İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu ve ar* 
kadaşkrı, 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIİRJOĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...-
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi kalbul edilen önergeyle bdrlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... 
14 üncü madde ka'bul edilen önergeyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

15 indi maddeyi okutuyorum: 
"MADDE 15. — 1479 sayılı Kanunun 60 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştiriimiştıir, 
Çocukların kontrol muayeneleri 
Madde 60. — Bu Kanuna göre aylık bağlanan ça

lışamayacak durumda malul çocuklar, Kurumca kont
rol muayenesine tabi tutulabilir. 

(Kalbul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol mua
yenesi, Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten 
sonraki aybaşına kadar yaptırılmadığı takdirde, ço

cukların çalışamayacak durumda malul sayılmaları se
bebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan aylıklar, 
'kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay
başından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük hallinin devam et
tiği anlaşılırsa,- anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edillmliştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16, — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Üçüncü kişinin sorumluluğu 
Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır 

hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapıl
masını gerektiren bir halin doğmasında, Kurum, si
gortalı veya hak 'sahiplerine gerekli bütün yardımları 
yapar. 

Ancak, Kurum, yapılan ve yapılacak yardımların 
tutarı için üçüncü klişilere, istihdam edenlere, araç 
sahiplerine ve diğer sorumlulara rücu edçr, 

[BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 74 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden o yıl 
içinde ödenen; yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları 
üe yönetim giderleri, sigorta giderleri ve ayrılması 
gereken diğer karşılıklar tenzil edildikten sonra kalan 
miktar, matematik, ödenmiş primler ve olağanüstü 
karşılıklar olarak ayrılır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum»: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir, 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 78 inci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, cenaze 
yardımı ve ölüm toptan ödeme hakları, hakkı doğu-

— 119 — 



TH B< M. M. B: 73 14 , 3 , 1985 O : 1 

ran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde isten
mezse düşer. 

iBAŞKlAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

"Kanunla değişik 79 uncu maddesinin dördüncü fıkra
sından sonra aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. 

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebi
nin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar, terk 
talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer 
soyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya baş
lama ile sona erer. Ancak ayı içinde prirrti yatırılmış 
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştlir, 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 1479 sayılı Kanuna 2229 .sayılı 

Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen ek madde 1 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Deyim değişikliği 
Ek Madde 1. — 1479 Baydı Kanunda geçen 

«Sosyal Güvenlik Bakanlığı» deyimi ««Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul ddilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler elenmiştir. 
Prim ve tahsis ödemeleri ile ilgili makbuzların imj 

hası 
EK MADDE 8. — Sigortalıların prim ve prime 

ilişkin 'Ödemeleri ile sigortalılara veya hak sahipleri
ne kurumca yapılan sigorta yardımları, prim iadeleri 
ve benzerli her türlü ödemeleri ihtiva eden ve Kuru
mun bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunan 
ve hatalı olmayan makbuz ve posta çeki gibi belge
ler, Ibu tür ödemelerin yapıldığı tarihi takip eden tak
vim yılı başından başlayarak bir yıl süre ile muhafaza 
edilir. 

Muhafaza süresi geçtikten sonra bu tür ödemele
rin "tespit ve tevsikinde Kurumun bilgi işlem kayıtları 
esas alınır. Kurumun bilgi işlem kayıtlarına İtiraz 
edilmesi halinde, itiraz eden aksini ispatla mükellef
tir. 

Bu maddeye göre imha edilecek belgelerin imha 
usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 21 inci maddeye bağlı ek 8 indi 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Askerlik borçlanması 
EK MADDE 9. — 1479 sayılı Kanun ve aynı Ka

nunda değişiklik yapan kanunlara göre sigortalı olan
lar, askerlikte er olarak ıgeçen hizmet süreleri ile yedek 
subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlana
bilirler. Ölümü halinde sıigortalı olanların hak sahip-
leri de borçlanma talebinde bulunabilirler, 

Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde 
bulunduğu basamak üzerinden yürürlükteki prim tu
tarlarına ;göre hesaplanır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı sigortalının prim 
ödeme süresine katılır, 

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlan
gıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma ha
linde •sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan süre 
kadar geriye götürülür. 

Hesaplanan borçlanma tutarları tebliğ tarihinden 
itibaren iki yıl içerisinde ödenir. Belirtilen süre içeri
sinde borçların tamamen ödenmemesi halinde borç
lanma talepleri geçersiz sayılır. 

BAŞKAN — Ek madde 9'u oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 9 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 10'u okutuyorum: 
EK MADDE 10. — Bu Kanunda geçen dönem 

tabiri bir aylık dönemi ifade eder. 

»BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Ek 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, biraz önce ek 8, 9 ve 10 uncu maddelerini 
kabul etmiş olduğunuz çerçeve 21 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... Etmeyenler... 
21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 ndi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — 1479 sayılı Kanuna, 2229 sayılı 

Kânunla ilave edilen ve 2654 sayılı Kanunla değişti
rilen ek geçici 4 üncü madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 4. — Bu Kanuna ıgöre, isteğe 
bağlı sigortalı olanlardan, 4.5.11979 tarihinde,, kadın 
iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı ol
dukları tarihten geriye doğru 10 yıllık sürenin tama-
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mini, sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde 
talepte bulunmak kaydıyla 'borçlanabilir. 

§u kadar ki, 'bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik 
kanunlarına tabii hizmeti bulunanlar ancak 10 yıla 
tamamlayacak süreyi borçlanabilirler, 

İBorçlanılan süreler, «yaşlılık aylığı bağlanmasında 
ancak borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtik
ten sonra, prim 'ödem© süresi olarak, değerlendirilir. 

Borçlanma primleri talep tarihindekli basamak ve 
prim tutarları üzerinden hesaplanır ve sigortalılığın 
başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ödenir. 
Belirtilen 'süre içerisinde borçların tamamen, ödenme
mesi halinde, borçlanma talepleri geçersiz sayılır. 

IBU IKanunun yürürlük tarihinden önce borçlanıl
mış ve bu Kanuna göre borçlanılacak süreler, diğer 
Sosyal Güvenlik kanunlarına tabi bir işe girerek o 
kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa hak ka
zananların, 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, birleştirilecek hizmetlerine dahil edi
lemez. Bu suretle, dikkate alınmayan sürelere ait borç
lanma primleri, talep halinde sigortalıya veya miras
çılarına, geri verilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

22 nci maddeyi ek geçici 4 ünoü maddeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorumı: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23 ünoü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 23, — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı 

Kanunla 'ilave edilen ek geçici 1>2 nci madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğini 'kaybedenler hakkında yapıla
cak işlemler 

Ek Geçici Madde il 2. — 1479 sayılı Kanunun 
değişik 24 ünoü maddesinin (II nci) bendinde sa
yılanlar dışında kalan kimselerden Kuruma kayıt ve 
tescili yapılmakla birlikte Kanunun öngördüğü şart
ları taşımadıkları için sigortalı sayılmayanların, 
1.10,1972 lile 20.4il982 tarihleri arasında kayıt ve tes
cilli bulundukları sürelerinin tamamı, kendilerinin ve
ya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve bu 
sürelere ait prim, gecikme zammı ve faizleri ödeme
leri şartıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Şü 
kadar ki, kendi isteği üzerine sigortalılığı sona erenle
rin kayıt ve tescilli bulundukları süreler talebe bakıl
maksızın geçerli sayılır. 

Sigortalılığı tescil edilmemiş olmakla birlikte, prim! 
ödemesinde bulunmuş olanların1, ilk prim ödeme tarihi 
ile 20.4,1982 tarihi arasında 'kalan süreleri de birinci 

fikradaki şartlarla sigortalılık süresi olarak kabul 
edilir. 

Yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca 
sigortalılığı geçerlilik kazananlar, 1479 sayılı Kanu
nun değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalı
lık şartlarını taşımama'kla beraber 20.4.1982 tarihinden 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim öde
yenlerin ödedikleri prime tekabül eden 'süreleri, sigor
talılık süresi olarak değerlendirilir. 

IBu madde hükmünden yararlanmak suretiyle si
gortalılığı geçerli sayılanların aylıkları da aylığa hak 
kazanılan tarih itibariyle geçerli sayılır. Ancak, kesil
miş bulunan aylıkların yeniden ödenmeye başlanabil
mesi için sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı talepte 
bulunmaları şarttır. 

IBAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

123 üncü maddeyi ek geçici 12 nci madde ile bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 ündü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici maddeler eklenmiştir, 
isteğe bağlı sigortalılı'k talebinde bulunmuş olan* 

ların tabi olacağı hükümler 
BK GEÇÎOt 'MADDE 15. — Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği' tarihten önce 79 uncu maddeye göre isteğe 
bağlı sigortalılık talebinde bulunanlara da bu Kanun 
hükümleri uygulanır. Bunlardan keseneklerini, prim, 
gecikme zammı ve borçlarını kısmen veya tamamen 
süresinde ödemedikleri için sigortalılığı sona erenler; 
bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ait 
ödemeleri gereken borçlarını gecikme 'zammı ve 
faiziyle birlikte bir yıl içinde tamamen ödedikleri 
takdirde bütün süreleri sigortalılık süresi olarak de
ğerlendirilir. Belirtilen süre içerisinde, prim ve gecik
me zamlarını tamamen ödemeyen sigortalıların bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce ödemiş oldukları 
primlere tekabül eden süreleri 53 üncü madde uya
rınca yapılacak hesaplamaya göre, sigortalılık süresi 
olarak değerlendirilir, 

Sigortalılardan daha önce 'borçlanma talebinde bu
lunmuş ve borçlanma tutarını tamamen ödemiş olmak
la beraber, kesenek veya primlerini ödemedikleri için 
sigortalılığı, sigortalılığın başlangıç tarihi itibariyle 
sayılmayanların, borçlanma karşılığını geri almamış 
olmak 'kaydıyla bu borçlanmaları geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Ek geçici 15 inci madde üzerinde 
söz isteyen var mı? Yok. 
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Ek geçici 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 16 ncı maddeyi okutuyorum': 
20.4.4982 tarihinden ıönce tesciMni yaptırmayanlar 

'hakkında yapılacak işlemler 
EK GEÇİCİ MADDE \V6. — 1479 sayılı Kanuna 

2654 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 13 üncü 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iki yıllık süre 
ile dördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden işle
meye başlar. 

ıRAlŞKİAN — Ek geçici 16 ncı madde üzerinde 
söz isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçidi' il7 nci maddeyi okutuyorum: 
20.4.1982 tarihinden önce vergi dairelerine kayıtlı 

bulunulan sürelerin 'borçlanılması 
OK GEÇİCİ MADDE 17, — 20.4,1982 tarihinden 

önce her ne suretle olursa olsun Kuruma kayıt ve 
tescili yapılan ve talep tarihinde sigortalılık niteliği
ni taşıyanlar, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasın
da, Kuruma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına 
kayıtlı (bulundukları süreler dışında vergi dairelerine 
kayıtlı olarak kendi nam ve hesaplarına bağımsız ça
lıştıkları sürelerinin tamamını belgelemek şartıyla borç
lanabilirler. Sigortalının ölümü halinde bu haktan, 
hak sahiplerii de faydalanabilir. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu son ba
samak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre 
hesaplanarak defateni veya bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenir. Bu sü
re içinde primi ödenmeyen borçlanma stirelerü sigor
talılıktan sayılmaz. 

'Borçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren bir yıl içinde Kuruma yazılı olarak ya-: 
pıılır ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek bel
gelerle tevsik ediliir. 

Çalışma belgelerinin (gerçeğe uymadığı tespit edil
diği 'takdirde, gerek sigortalılar ve gerekse belgeyi dü
zenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümle--
rine göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanunî 
faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

BAŞKAN — Ek geçici 17 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Emiroğlu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU- (Malatya) Sayın Başkanım, 
bir redaksiyon ihtiyacı var. Maddeyi «Belgeyi dü

zenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun genel 
hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılır» şek
linde düzelterek oylayın lütfen. 

BAŞKAN — Bu şekilde okundu zannediyorum 
Sayın Emiroğlu. Yani siz «Genel hükümlere göre» 
diyorsunu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMtROĞLU (Malatya) Evet efendim. 

BAŞKAN — Ek geçici 17 nci maddenin son fık
rasını yeniden okutuyorum Komisyonun talebi veç
hile: 

«Çalışma Belgelerinin gerçeğe uymadığı tespit 
edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve gerekse belge
yi düzenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
genel hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılır. 
Ayrıca, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararlar % 
50 fazlası ve kanunî faizi ile birlikte bunlardan tah
sil edilir.» 

BAŞKAN — Ek geçici 17 nci maddeyi okunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Ek geçici 17 nci madde okunduğu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Ek geçici 18 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçersiz sayılan 10 yıllık hizmet belgelerinin tabiî 

olacağı hükümler 
EK GEÇİCİ MADDE-18. — 1479 sayılı Kanu

nun geçici 2 nci maddesi ile bu maddede 2229 sayılı 
kanunla yapılan değişiklik hükümlerinden yararlan
mak suretiyle kanunî süreler içinde verilmiş ve Ku
rum kayıtlarına geçirilmiş bulunan eski çalışma sü-
rderinin tevsikine ilişkin belgelenin Kanunun öngör
düğü şartları taşımadıklarının sonradan tespit edil
mesi sebebiyle geçerti sayılmamadan halinde; belgellıer-
d'e gösterilen bağımsız çalışma sürelerinin, sigortalı 
veya hak sahipleri • tarafından vergi daireleri ve di
ğer genel, katma veya özel bütçeli idarelerden alı
nacak belgelerle teyit ettirilmesi şartıyla, teyit ettiri
len süre kadarı geçerlilik kazanır. 

Bu suretle teyit ve tevsik edilen sürelerin ilk bel
gede gösterilen sürelerden eksik olması halinde, ek
sik kalan kısmı, hiç teyit ve tevsik edilmemesi ha
linde ise tamamı, borçlanılabilir. 

Borçlanma primleri sigortalının borçlanma tari
hinde bulunduğu basamağı üzerinden ve bu madde 
hükmüne göre yapılacak talep tarihinde yürürlükte 
olan prim tutarları esas alınarak hesaplanır ve iıki 
yıl içinde ödenir. Borcun tamamı ödenmedikçe aylık 
bağlanmaz. 
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Yukarıdaki hükümlere göre geçerlik kazanan 
belgelere istinaden önceden Ödenmiş bulunan aylık
lar geri alınmaz. Ancak, belgenin geçersizliğinin tes
pit edildiği tarih itibariyle aylığın ödenmesi durdu
rulur. Belgenin geçerliliği için aranan şartların ik
mali ile aylık durdurulduğu tarih itibariyle yeniden 
başlatılır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle 
ilk defa aylığa hak kazananların aylıkları talep ta
rihini takip eden aybaşından itibaren başlatılır. 

Çalışma sürelerinim ıteyidıine İlişkin belgelenin ger
çeğe uymadığı tespit edildiği takdirde gerek sigor
talı veya hak sahipleri ve gerekse belgeyi düzenle
yenler hakkında Türk Ceza Kanunun hükümlerine 
göre kovuşturma yapılır. Bunlar; Kurumun bu yüz
den uğrayacağı zararları % 50 fazlası ve Devlet ban
kalarının asgarî bir yıllık vadeli mevduata ödedik
leri faizi ile birlikte Kuruma ayrıca öderler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, ek geçici 18 inci 
maddenin son fıkrasına da «Türk Oeza Kanunumun 
genel hükümlerine göre kovuşturma yapılır» kaydı
nın konmasını talep ediyor musunuz? Daha evvelki 
geçici fıkrada yapılmıştı. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim «ge
nel» kelimesinin konması faydalı olacak Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Son fıkrayı Komisyonun teklifi veç
hile yeniden okutuyorum: 

«Çalışma sürelerinin teyidine ilişkin belgelerin 
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde gerek sigor
talı veya hak sahipleri ve gerekse belgeyi düzenle
yenler hakkında Türk Oeza Kanununun genel hüküm
lerine göre kovuşturma yapılır. Bunlar; Kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlası ve Devlet 
bankalarının asgarî bir yıllık vadeli mevduata öde
dikleri faizi ile birlikte Kuruma ayrıca öderler.» 

BAŞKAN — Ek geçici 18 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Ek geçici 18 inci maddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ek geçici 18 inci madde okunduğu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici 19 uncu maddeyi okutuyorum: 
EK GEÇitöt MADDE 119. — Prim, geoikme zam-

ını ve faiz borcu bulunan sigortalılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim aslını en geç 
ailtı ay içinde ödemeleri halmde; gecikme zammı ve 

faizden doğan borçları, bu Kanunun yürürlük itıani-
hıinden itibaren 2 yıl içinde tahsil edilmek üzere er
telenir, Emeklilik ıtalebi halinde bu mikıtarlar defa
ten, ödenebilir. 

Kesenek ve prim borçları için cebri icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar ailtı ay içinde prim aslını 
icra dairelerine veya Kuruma ödedikleri ıtakdirde yu
karıdaki fıkra hükmünden isitfade «derler. 

iBAŞIKAİN — 'Ek geçici 19 uncu madde üzerin
de söz isteyen?... Yok. 

Ek geçici 19 üncü maddeyi oylarınıza sünuyo-
ruım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilımiş-
ıtir. . . 

Ek geçici 20 inci maddeyi okuituyoruım : 
EK GEÇİCİ MADDE 20, — IBu Kanunun yürür

lüğe girdiği ıtarihte, değişik 58 inci madde gereği öde
necek ilk aylık ödeme, bir defaya mahsus olmak 
üzere bir sayıdan fazla müddeti kapsayabilir, 

IBAŞKAN — Ek geçici 20 inci ıraadde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Ek geçici 20 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler.;. Etmeyenler... Ek geçici 20 imci 
madde kabul edimiştir. 

Çerçeve 24 üncü maddeyi kabul ettiğiniz ek ge
çici 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 inci maddelerle 'birlikte 
oyUarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
24 üncü madde geçici maddeleriyle (birlikte kabul 
edimıişjfcir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı ıtarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kia'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edimiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 26. — İBu Kanun hükümlerini Bakan-' 

lar Kurulu yürüıtür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMÎROĞLU i(Malatya) — Sayın Başkanım 
bir husus var; kabul edilen önerge ile dönemleri 
Bakanlar Kurulu bir aylık veya üç aylık tespit etme 
yetkisine kavuşunca madde 2'1'e bağlı ek madde 10' 
daki tanımın da bir kelime ilavesi ile düzeltilmesi 
zarureti meydana çıkıyor. «Bu kanunda geçen dö-
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nem tabiri bir aylık dönemi ifade eder» yerine «Bir 
aylık veya üç aylık» kelimesinin ilavesini talep edi: 

yorum efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, 
bu maddî hatayı düzeltmek üzere komisyonun tek
lif ettiği şekliyle 21 inci maddeye bağlı ek 10'uncu 
maddeyi, yanlış monte edebileceği ihtimaline göre 
yeniden okutuyorum : 

Ek Madde 10: 
«Bu Kanunda geçen dönem tabiri 1. aylık veya 3 

aylık dönemi ifade eder.» 

BAŞKAN — Ek 10 uncu maddeyi, maddî hata 
sebebiyle yeniden oyluyoruz: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. Oyunun rengini belli etmek üzere 
Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Şahin söz iste
mişlerdir. Lehte kendilerine söz veriyorum; buyu-
ruri. 

'MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; halkımızın büyük bir kesimi
nin yaşamını güvence altına alan bir kuruluşun kanun 
tasarısı hakkında, son sözü söylemek üzere huzuru
nuza çıkmaktan mutluyum. Bu vesileyle yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ülkemizde Emekli 
Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan sonra sosyal 
güvence açısından büyük bir boşluğu doldurmuş olup, 
rejimimizin en büyük teminatlarından biri olan efnas, 
sanatkâr ve çiftçilerimizin sosyal güvencelerini temi
nat altına almaktadır. 

Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içinde ek-
sikliklerind tamamlamış ve son olarak da kapsamını 
genişleterek sosyal güvence zincirine çiftçilerimizi de 
ekleyerek, hizmet alanını daha da genişleterek bekle
nen amacıa ulaşmıştır. 

Kurumun halen 1 milyon 650 bin sigortalısı bu
lunmaktadır. Tasarının getirdiği yeni katılımlarla bu 
rakam daha da artarak, bugün Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kurumu üyelerinin toplamından daha 
da fazla bir üyeye sahip alacak ve böylece, kısa adı 
Bağ-Kur olan bu müessese ülkemizin en büyük sos
yal güvenlik kuruluşu şekline gelecektir. 

Bu kuruma kuruluşundan bugüne kadar emeği geç
miş olanları saygıyla anıyor, halen hizmet vermekte 
olanlara da başarılar diliyoruz, 

'Bağ-Kur, hizmetlerini il bazında vermektedir. Hal
kımıza hizmetin ıdaha da kolay gitmesi bakımından 
çalışmaların ilçe bazında da olması, pek tabiî ki ar

zumuzdur. 'Bu arada Bağ-Kurlu üyelere sağlanan sos
yal yardım, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından çok 
az olmaktadır. Bu rakam, Emekli Sandığında 10 bin, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda 7 500 iken Bağ-Kuriu-
larda bu 3 500 liradır. Bunun da yükseltilmesi elbet-
teki mensuplarını mutlu edecektir. 

Yine diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı 
olarak, sağlık hizmetlerinden gereği gibi yararlanama
maktadır. Bu ise, büyük bir eksiklik olarak düşünüle
bilir. Ancak işittiğimiz ve ilgililerden edindiğimiz bil
giye ıgöre, en kısa zamanda sağlık hizmetlerinin de 
beklenen düzeyde yerine getirileceğini mutlu bir ha
ber olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun kısa va
dede, mevcut hastanelerden faydalanılması şeklinde, 
uzun vadede ise müstakil kuruluşlarının olması pek 
tabiî ki, arzumuzdur. 

İşte, büyük bir mesai harcanarak, kusursuz ola
rak hazırlandığına inandığım 1479 sayılı esnaf, sanat
kâr ve diğer bağımsız kuruluşlar mensuplarının fayda
lanacağı bu Kanun tasarısının müspet olduğunu ve 
oyumun renginin beyaz olacağını mutlulukla huzurla
rınızda arz ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin.. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş

tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
(Oyların toplanmasına başlandı.) 

3. — (Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve dO Ar
kadaşının 8.6.1949 Tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih 
ve 2149 sayılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin 
(b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; \Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (215, 1/651) (S. Sayısı : 261) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 
3 üncü sırasında bulunan, Ordu Milletvekili Bahriye 
Üçok ve 10 Arkadaşının 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

(1) 261 S- Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

_ 124 — 

file:///Plan


T, B, M. M. B: 73 14 s 3 . 1985 O: İ 

15.6.1978 tarih ve 2149 sayılı Kanunla Değişik 68 
inci Maddesinin ı(b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile 
Aynı Kanunun 72 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teiklifi ile 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 
nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarınin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon ırapQrunun okunmasını oylarınıza sunu

yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunmaması ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Fehmi Memişoğlu; buyurun. 
MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 

(Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; sözlerime başlamadan önce Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 
kanun tasarısı hakkında grubumun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda görülmüş eksiklikleri giderecek hususla
rı ihtiva ettiğinden, özellikle Anayasamızın 10 uncu 
maddesindeki eşitlik prensibine uygunluk bakımın
dan da bu tasarı tarafımızdan müspet karşılanmak
tadır. Ancak, getirilmekte olan değişiklik tasarısının 
5 inci maddesinin, emekli, dul ve yetimlere bundan 
böyle maaşlarını 3'er aylık peşin ödeme yerine l'er 
aylık peşin ödemeyi öngörmüş olmasını, emeklilerin 
lehine olmayan bir husus olarak görüyoruz. 

Bilindiği gibi emeklilere 2 adet 3'er aylık çekler 
verilmektedir. Sıkıntı içinde olan emeklilerin ekseri
yeti bu çeklerin bir kısmını kırdırmakta, kalan kıs
mını da günün yüksek faiziyle bankaya yatırmak su
retiyle dayanılmaz hayat pahalılığının ve enflasyonun 
yıkıcı, yıpratıcı tesirlerinden az da olsa korunmaya 
çalışmaktadırlar. Şimdi bu. tasarıyla Hükümet, yıllar 
yılı emeklilere verilmiş bir hakkı ve bu avantajı geri 
almaktadır. 

Ömürlerinin gençlik dilimini devletine, milletine 
hizmet vererek harcamış 600 bin civarındaki emekli
mizin, kalan ömürlerini fakru zarurete düşmeden, 
insan onuruna ve şerefli mazilerine yakışır bir şekil
de geçirmelerini sağlamak Devletin elbette görevi ol

malıdır. Esasen günün şartlarına göre çok yetersiz 
kalan emekli maaşlarını artıracak, takviye edecek 
tedbirlerin alınmasını Hükümetten beklemekteyiz. 

Bu arada, 3 ay yerine her ay ödeme yapmak zo
runda kalacak sosyal güvenlik kurumlarına da büyük 
külfetler yüklenecektir. 

Değerli arkadaşlar, eğer hükümet ve komisyon 
katılırlarsa, emeklilerin zararına olduğunu tespit et
tiğimiz 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 122 
nci maddesinde değişiklik yapan 5 inci maddenin bu 
tasarıdan çıkarılmasını ve ödemelerin eskisi gibi 
kalmasını teklif ediyoruz. En azından, isteğe bağlı 
olarak l'er veya 3'er aylıklar şeklinde ödemelerin 
yapılmasını da uygun mütalaa etmek mümkündür. 

Bu konuda kanunu; bir ölçüde de olsa bazı avan
tajlar sağlaması bakımından faydalı olduğuna inan
dığımız bu kanunu destekliyoruz. İsteğimiz istikame
tinde bir değişikliğin öngörülmesi hepimizin müşte
rek dileğidir. 

Bu Kanunun Yüce Meclisten geçeceği şekliyle 
milletimize ve özellikle emeklilere hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, Yüce Meclisi grubum adına tekrar 
saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili 

Sayın Sururi Bay kal; buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA SURURİ BAYKAL (An

kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke
mizde halen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kurdan emekli, 
dul, yetim ve maluliyet dolayısıyla maaş alan yüz-
binlerce insanı çok yakından ilgilendiren bir dizi 
kanun tasarılarını görüşmekteyiz. Şimdi de Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasasında yapılması dü
şünülen değişiklik tasarısı hakkında grubumuzun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Konu, hem şu anda emekli olanları, hem de ileri
de emekli olacakları kapsayan çok önemli bir ka
nun tasarısıyla ilgilidir. Yüksek malumlarınız oldu
ğu üzere, 3 çeşit sosyal kurumdan halen maaş almak
ta olan vatandaşların bu hakları, 3 ayda bir ve peşin 
olarak ödenmektedir. Sayın Hükümet ise, bu ödeme
lerin bundan böyle gene peşin olarak ve fakat 3 ayda 
bir yerine her ay ödenmesini savunan bir kanun ta
sarısıyla huzurunuzdadır. 

Evvela, bu değişikliği öngören tasarının gerekçe
sine bakmakta yarar vardır. Tasarının ilk 2 parag
rafını, önemine binaen arz ediyorum : 
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«Ülkemiz genelinde ücretle çalışanların aylıkları. 
ayda bir ödenmekte ve ücretliler, bütün harcama
larını bir aylılk periyoda göre düzenlemektedirler. 

Çalışanların emekliliğe geçtikten sonra da bu alış
kanlıklarını sürdürmeleri, emekli aylıklarının üç ay
da bir ödenmesi sonucunda bazı sıkıntılarla karşılaş
malarına sebep olmaktadır.» 

Bu gerekçe, bize göre, emeklileri hafife alan bir 
görüş, hafif bir gerekçedir. Çünkü bu gerekçe sade
ce birtakım alışkanlıklara; emekliler çalıştıkları sü
re içinde ay beay maaş almakta idiler, buna alışmış
lardır, binaenaleyh, s'iz tutup emekli olduiklarında bu 
insanlara 3 ayda bir maaş verdiğiniz takdirde birta
kım alışkanlıklardan sıkıntılar doğar, gibi bir gerek
çeye dayanmaktadır. Ya halen 3 ayda bir emekli 
maaşı almaya devam eden, hayat tarzını buna göre 
düzenleyen insanların, bu kanun değişikliği ile 0ci, 
sayın hükümetin istediği bu tarzda kanunlaşırsa) on
ların hayat tarzları ne olacak, alışkanlıkları ne ola
cak? Ta'biî bunun cevabı yoktur. 

Bu tasarı emekliler için uygunsuz, yanlış ve 
emekliler aleyhine bir tasarıdır. Çünkü, emeklilerin 
büyük Çoğunluğu esasen her gün artan hayat paha
lılığı ve enflasyon karşısında, aynen diğer kesimler 
gibi, çok büyük bir maddî sıkıntı ve bunalım içeri
sindedir ve 3 aylı'k çeklerini önceden kırdırmak su
retiyle 3 ilâ 6 ay öncesinden yaşamaktadırlar. Yani, 
ocakta nisan, nisanda temmuz vesaire çeklerini 
kırdırarak yaşamaya çalışmaktadırlar. Şimdi sizler 
böyle yeni bir sisteme geçerseniz, bu geniş vatandaş 
kitlesi aradaki ik'i - üç aylık açığı nasıl kapatacak, 
nasıl geçinecek; bu süre içinde ne yeyip, ne içecek
ler? Tabiî tasarıda doğabilecek bu problemin cevabı 
ve tedaVisi yoktur. 

Bir kısım emekli ise, her ay ortalama yüzde 4 - 5 
artan enflasyona karşı kendi kendM korumaya ça
lışmak için; 3 aylığını alınca 1 aylığını kullanmakta, 
kalan 2 aylığı ise aylık yüzde 35'ten bankaya yatı
rarak aldığı faizi bir sonraki ayın aylığına eklemek
te ve enflasyonun zararından korunmaya, az da ol
sa ek bir gelir elde etmeye çalışmaktadır. Şimdi, 
elinden bu imkân da alındığından, enflasyonun eroz
yonundan kendini kurtaramayacak, zaten çok az olan 
aylığı devamlı eriyecektir. 

Ayrıca bu tasarı Me 3 ayda bir peşin Ödenen bu pa
raları ay beay ödemeye döndüğümüz zaman, bu fai
zin cevabı da verilmemektedir, buna da bir çare bu
lunmamaktadır.; Müktesep bir hak vardır; öteden 
beri 3 ayda bir ödenmektedir. Şimdi, memurun ek-
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meğinden b'ir lok'ma daha mı keseceğiz? Paranın bir 
satın alma gücü vardır. Gerçi bu paralar geçime yet
mediğinden, herkes'in bir miktar para tasarruf edip 
bankaya yatırması mümlkün değildir; ama paranın 
satın alma gücü nedeniyle aydan aya ödemeye geçip, 
«Ayrıca biz faizini de ketmediyoruz» demek, bu ça
lışanlara karşı yanlış tutumun yeni bir göstergesin
den, tablosundan ibarettir. 

Eme'kli, işçi, memur, esnaf, çiftçi vesafir, 3 ay 
yerine her ay banka kapılarında sürünerek, köyün
den kışın, kapalı yolları aşarak, yazın, eğer bula-
bildiyse bir yakınının yanında geçirdiği tatilini yarı
da bırakarak geri gelecek; yol parası, zaman israfı 
Ve yorgunluklara muhatap olacaktır. Çünkü, vergi 
iadesi işlemü de artık aylık yapılacağından, buna 
mecbur olacaktır. Veılgi iadesinden vazgeçerse, bu 
da, vergi kaçağını artıracağı giibi, bir gelirden de 
yöksun kalmasına neden olacaktır. 

Emeklinin ölümü halimde kendisine ödenen 3 
aylık peşin ödeme kurumlarca geri alınmamakta; 
geride kalanlar ise bu para ile maaş bağlanana ka
dar yaşamlarını sürdürmeye devam etmekte, mütevef
fa emeklinin cenazesini bu parayla kaldırmaktaydı
lar. Şimdi bu hak da ellerinden büyük çapta alın
maktadır. 

'Devlet, vatandaşın kışlık kömürünün parasını ta 
yaz aylarından yatırmasını isteyerek, onu sıraya koy
maktadır. Yaşının da gereği olarak hastalık ve so
ğuktan daha fazla etkilenen bir çağda olduğundan, 
emekli yemez, içmez bu kömür parasını 3aylığını alır 
almaz yatırırdı. Şimdi, 1 ton kök kömürünün 40 bin 
Türk Lirası olduğu Türkiye'de, hangi emekli va
tandaş 15, 20, 25 bin Türk Liralık eme'kli aylığından 
bu kömür parasını nasıl yatıracak? İşte 3 aylık öde
menin esaslı, zorunlu gerçeklerinden biri daha elin
den alınmış oluyor. 

• 'Bu ve benzeri daha birçok nedenlerle emekli
lerin aleyhine olan bu tasarı diğer taraftan, emekli
lerin bu işlemlerine muhatap sosyal kurumlar ile 
ödemeleri yapan bankalar açısından da muhtelif zor
luk ve sakıncaları beraberinde getirmektedir. Şu 
anda, örneğin Emekli Sandığı Kurumunun, mevcut 
emekli işlemleri ve Ödemeleri ile ilgili olarak ne de
rece yoğun çalıştığını ve hatta devamlı olarak faz
la mesai yaptığını Mliyoruz. Bu yeni getirilen ta
sarının kanunlaşması halinde ise, iş yükleri 3 katına 
çıkacaktır. Hem personelin yükleneceği ilave bir sü
rü işlemi, hem kurumun bizatihi yapacağı ilâve faz
la mesa'i masraflarını da, sonuçta kuruma, hem de 
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dolayısıyla kurum üyesi emeklilere ayrıca bir mas
raf olarak düşünmek gerekir. Emeklilere ödeme ya
pan bankaların da aynı durumla karşılaşacağı; bun
dan da hem bankaların, hem de emeklilerin mağ
dur olacakları açıktır. 

Sayın milletvekilleri, deminden beri izah etmeye 
çalıştığımız ve örnekleri çoğaltılabilecek nedenlerle 
bu tasarının emekliler ve kurumlar açısından ya
rarlı hiçbir yönünün bulunmadığı aşikârdır. Gerek
çe ise son derece tutarsızdır. 

Asıl sebep ve gerekçe ise bu değildir. Bu sebebin 
ne olduğu ise tüm kamuoyunca bilinmektedir: 
IMF'nin direktif ve telkinleri gereği olarak hükü
met, her 3 ayda bir emisyon hacmini bir miktar ar
tıran bu ödemeyi durdurmak istemekte, 3 ayda bir 
150 milyarlık bir emisyon yerine, bunu 3 aya bö
lerek 50 milyara indirmeyi amaçlamaktadır. Ancak 
bunun, IMF'nin isteği olduğunu söyleyemediklerin
den, emeklinin aleyhine olan tasarıyı, «Bu senin le
himdedir» diyerek ve çok geçersiz bir kerekçeye bağ
layarak vatandaşla, emeklilerle alay edilmektedir. 

iSayın hükümet, birçok emeklinin 3 aylık yeri
ne aylık olarak ücret almayı istediğini de zaman za
man söylemektedir. İşte bu varsayımdan hareketle 
tasarının, «Emekli aylıkları, hak sahiplerinin istek
lerine göre, 1 ilâ 3 ay arasında değişen sürelerde ve 
peşin olarak Ödenir» tarzında değiştirilmesini; böy
lece 1 aylık ödeme isteyenlere 1 aylık, 3 aylık 
ödeme isteyenlere 3 aylık ödeme yapılmasını öneri
yoruz. Bu husustaki önergemizi Sayın Başkanlığa sun
muş bulunuyoruz. 

'Bankalar Yasasında yapılacak bir düzenleme ile 
'bütün sosyal kurumlardan emekli aylığa alanların 
çeklerinin tek bir örnek çek haline getirilmesiyle, 
emeklilerin emekli aylıklarını daha çabuk, gecikme
den, yıpranmadan, eziyet çekmeden alabilmeleri im
kânı dahiline girecektir, diye düşünüyoruz. 

Esas üzerimde durulması icap eden konu, paranın 
eziyet çekilmeden tahsil edilmesini sağlamaktır. 
Esas istirap veren şey, emeklilerin banka kapıların
da çektikleri çiledir, isteriz ki, bundan böyle kuy
ruklarda emekliler ölmesin; yaşlılar, analar, bacılar 
sokakta emekli aylıklarını beklerken çocuklarıyla tit
reşmesinler. 

Aslında Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
sayın hükümetin bu meselelere; çalışanlara, memur
lara, işçilere, geniş halk yığınlarına bakış açısı bel
lidir. Beş Yıllık Kalkınma Planında emeklilerin çok 
yaşamasından yakınma var. Denmektedir ki, «Tür-
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kiye'de emekliler diğer ülkelerden daha fazla yaşa
maktadırlar.» Bu yakınmayı tabiî üzüntüyle karşı
lıyoruz. Bu nedenle de, emeklilik yaşını yükseltelim; 
eğer imkân olsa emekli olacakları tam ölümlerine 
(ki, ölüm tarihlini Allah bilir tabiî) çeyrek kala emek
li edelim, hiç maaş almasınlar, demeye getirecekler. 
Hemen emekli olur olmaz bizden ikramiye istiyor
lar, kıdem tazminatı istiyorlar, diye yakınmalar var
dır. Tabiî bu vaziyette bulunan memurlara emekli 
olur olmaz hemen maaş, ikramiye ödemeyeceksiniz 
de, Hacı Bayram'da mendil mi açtıracaksınız? El-
betteki emekli olur ollmaz ödeyeceksiniz. (ANAP sı
ralarından «Ayıp oluyor, ayıp» sesleri) 

Efendim, Beş Yıllık Kalkınma Planını okuyunuz... 

BA$KAN — Sayın Baykal, aşağıdan söylenen 
sözlere itibar ötmeyiniz, devam ediniz. Bu normal 
hâdise. Bu itibarla devam edimiz? 

SURURÎ BAYKAL (Devamla) — Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında bütün bunlar sergilen
mektedir. Bunlar, o planın peyderpey amaçlarından 
saptırılarak, iyi tekliflerdir diye gösterilerek, birer 
uygulamalarından ibarettir. Efendim, hatta hatta bu 
yaikınmıalar arasımda, biz bu kaıdar inısana nasıl maaş 
verelim, gibi şeyler vardır. Onun için aslında hükü
met elinden gelse, efendim 15 günde bir ödeyelim, 
va da 45 günde bir ödeyelim, diyeceki; emisyon hacmi 
meselesi vesaire nedenlerle. 

Değerli milletvekilleri, esas üzerinde durulması 
gereken konu, bu çok çile çeken, hayatlarının çok 
önemli bölümlerini, memleket için en güzel yılları
nı harcayan insanların emekliliklerinde çok iyi hoş
görü içinde, değerleri bilinerek, kıymetleri biline-
rek ezdirilmemesi, sevilmesi, sayılmasıdır. 

Bakın, Şubat 1985 tarihli basında çok acıklı ha
berler var; birer örnek olur diye arz ediyorumc 

«Zamlı maaşa yetişemedi» 
Kuyrukta ölenlerin acı hikâyesi» 
İşçi emeklilerinin, memur emeklilerinin maaş

larım...» 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bitti efendim 
o kuyruklar, hepsi kalktı ortadan. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Evet sayın 
bakanım, özür dilerim. Sayın bakanım da hakikaten 
belirtmişlerdi, bu kuyruklar bitti, dediler; ama ben 
hayret ettim efendim. Bu kupürler ve haberler Şu
bat 1985 tarihli. Eğer 1984 tarihli olsaydı, eğer bir-
kaç ay evveline dayamsaydı sayın bakanıma hak Vere
cektim. Esasen hükümet birtakım tedbirler almak-
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ta'dır, kabul ediyorum; ama bunların kâfi gelmedi
ği görülmektedir. Kuyruk'ta ölenlerin haddi hesabı 
yoktur. Aslında o «emeklilik» denen sevgiliye kavuşa
mayanlar da vardır; kavuşamadan ölenler vardır 
muhterem arkadaşlarım. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlayınız; vakti-
nüz tamamlandı., 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bu eziyetler 
bitmelidir. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Kaç kişinin yanında 
bulundunuz? 

SURURÎ BAYKAL (Devamla) — Aslında yaşa
yanların yanında bulunmak isterdim. Ben hep yaşa
mayı severfm, insanların yaşamasını isterim. Gön
lüm çok sızlar; öyle bir manzarayı görmek istemem. 
Belki sizin tahammülünüz vardır muhterem milletve
kili kardeşim; ama benim tahammülüm yoktur, öy
le bir olaya şahit olmamayı tercih ederim; ama ba
sında bile okuyunca, tüylerim diken diken oluyor, 
üzülüyorum. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykal. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?... 
Şahsı adına Sayın Ağacık, buyurun efendim. 
SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; her değişikliğin iyi 
demek olmadığını ve her yeniliğin iyilik getireceği
ni ise kimsenin iddia etmeyeceğini ifade etmek isti
yorum. Bu yüzden de, bir değişiklik yaparken es
kisinin kötülüğünü ortaya koymak yetmiyor, meyda
na getireceğimiz yeniliğin iyi olacağını da net bir 
şekilde tespit etmemiz icap ediyor. 

Kurulu bir düzenimiz vardı; bugüne kadar me
mur ve işçi aylığını, emekli de 3 aylığını alırdı. Ne 
kötülüğünü gördük de, hangi zararları ortaya çıktı 
da bu düzeni değiştirmeye kalkıyoruz? 

Emeklimiz 3 ayda bir emekli aylığı almaya alış
mıştır, hayatını da ona göre düzenlemiştir. Niçin 
onun kurduğu bu düzeni biz dışarıdan yıkmaya kal
kışıyoruz? Kendi hayatını kendisi düzenleyen ve dü
zenlemekte hür olan emeklinin fikrini 'bu konuda 
aldık mı? Yahut bir anket yaptık da ona göre mi 
yola çıktık? 3 aylığını 3*e bölüp de dilim dilim vere
lim diye onlara sorduk mu? Böyle bir çalışmamız ol
muşsa bizim de haberimiz olsun, bu çalışmaya saygı 
gösterelim. 

Emeklilerimizin yüzde kaçının 3 aylığını toptan 
alınca bunu kullanamadığını ve bu yüzden de böyle 
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bir talepte bulunduğunu ortaya koymamız gerekir. 
Sayın milletvekilleri, böyle bir anketin de, böyle 

bir anket neticesinin de mevcut olduğunu tahmin 
etmiyorum. Sayın iktidarımız bilmemekte olsa bile, 
yine biz şunu biliyoruz ki, emekli, bu haberin ortaya 
çıktığı günden beri fevkalade şaşkın vaziyettedir. 

Birinci şaşkınlığı; 3 ayda bir tekrarlanan maaş 
alma çilesinin, bundan sonra her ay tekrarlanacağı
nın bilinmesidir. 

İkinci şaşkınlığı; işleri kolaylaştırıcı, formaliteleri 
azaltıcı olarak kendini tanıtan bir iktidarın, işleri 
zorlaştırıcı, formaliteyi ve ona bağlı çileyi 3 misline 
çıkarması yüzündendir. 

Üçüncü şaşkınlığı ise; 3 aylık yekûnunun güçlük
le karşıladığı odun, kömür gibi toplu masraflarını, 
tek aylık içinde nasıl karşılayabileceğini kestireme-
mesi yüzündendir. 

Dördüncü şaşkınlığı; o güne kadar kullanmamış 
olsa bile, 3 aylığını kırdırma imkânını veya tesellisini 
kaybetmekte olmasındandır. 

İsterseniz bunları daha da sıralamak mümkündür. 
Nasıl olsa sayın iktidarımız kararını vermiştir; 
emekli vatandaşımız bu çileye hazırlanmalıdır. 

Biz şimdi, çile çekecek olanları çileleri ile baş-
b'aşa bırakalım da, devlet kanadına geçelim. Maaş 
alacak olanlar çile çekerken, acaba bunu verecek 
olan müesseseler rahat mı edecek, işleri, emekleri 
ve sıkıntıları daha mı azalacak? Hayır, Se
nede 4'er defa ödeme yapmakta olan bu müessese
ler, bundan sonra 12'şer defa aylık ödeme yapacak
lardır. Bugünkü sistem içinde, ocak ve temmuz ay
larında birer de fark çeki tanzim etmek zorunda ka
lacaklarına göre, başkaca bir aksama olmadığı tak
dirde, bir emekli için bundan sonra kendi müesse
sesi yılda en az 14 çek tanzim etmek durumunda 
kalacaktır. Sayın iktidarımız acaba bu meselelerin 
fikrini aldı mı, bu işleri aksatmadan yürütebilecek 
mi? Daha doğrusu, yürütebilecekleri konusunda bu 
müesseselerin bizzat fikirlerini saptadılar mı? 

Çılgınca yükselecek bir iş hacmi karşımıza çıka
cak. Her ay tekrarlanacak birçok aksaklığın ve yan
lışlığın kapısını açarsa, bu çileyi kim çekecek, bu çi
lenin bedelini kim ödeyecek sayın milletvekilleri? 

Sayın arkadaşlarım, izin verirseniz bir noktaya 
daha dokunacağım. Emekli Sandığının 3 aylık ödeme 
ayları ile Sosyal Sigortalar Kurumunun 3 aylık 
ödeme ayları birbirinden ayrılmış, böylece de ban
kalardaki ödeme sıkışıklığı önlenmek istenmişti. Şim
di ne olacak? Bütün bankalarda hem de her ay, 
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Hepsi üst üste birikmiş bir yük olacaktır. 3 ayda 
bir bite değil de her ay hem Emekli Sandığı, hem de 
Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri aynı banka
nın kapısına yığılmış olacak. Başka bir iş görmemeyi, 
bankacılığı bir tarafa atmayı göze alsalar bile, ban
kalar bu yükün altından kalkabilecekler mi? Sayın 
iktidar acaba bu bankaların olsun fikrini aldı mi? 
Bizim bildiğimiz, halen fark çeklerinin gönderildiği 
aylarda bile 2 çek üst üste geldiği için bankalar işin 
içinden çıkamaz hale gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son sözüm sizleredir; Emek
linin çilesini ve emekli müesseselerinin iş hacmini 
arttırmak, bankaları şaşkına çevirmek istemiyorsa
nız bu kanunu iyiden iyiye elemeye tabi tutmak mec
buriyetindeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağacık. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

260 sıra sayılı Kanun Tasarısına oyunu kullan
mayan var mı? Yok. 

Oy toplama işlemi sona ermiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
'(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 68 inci maddesinin (b) 
bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
alan veya iştirakçi olan dul eşe % .50 oranında dul 
aylığı bağlanarak ödenir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«ölen iştirakçilerin dul ye muhtaç anaları ile 
iştirakçi olmayan ve ölüm târihinde muhtaç ve (65) 
yaşını doldurmuş bulunan babalarına ölüm tarihin
den itibaren en çok bîr yıl içinde yazı ile müracaat 
etmeleri şartıyla müracaat tarihini takibedeh ayba
şından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan 
geçimini sağlayamayacak derecede malul olanlar 
için yaş kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 90 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 90. — Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim 
aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya, bir defaya 
mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya ye
tim aylıklarının iki yıllık tutan evlenme ikramiyesi 
olarak ödenir. 

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren iki yıldan 
önce boşananlarla evliliğin butlanına karar verilen
lere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bu
lunan evlilik ikramiyesinin iki yıldan eksik süreye 
ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN—Buyurunuz. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Evliliği sona erdiren sebeplerin arasında butlandan 
ayrı fesih de vardır. Burada yalnızca butlan öngö
rülmüştür. Zannımca eksikliktir. Muhalefetin hatır
latması denmez ise, butlanın yanma «fesih» kelime
sinin de eklenmesinde yarar vardır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — İsterlerse 
bir değişiklik önergesi verebilirler efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda .verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
261 sıra sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü madde

siyle değiştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının 90 inci maddesinin ikinci fıkrası hakkındaki 
değişiklik teklifim : 
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«Bunlardan evlenme tarihinden itibaren iki yıldan 
önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine 
karar verilenler» şeklinde «veya feshine» kelimesinin 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu Yılmaz Erdem 
Balıkesir Mardin 

Fevzi Necdet Erdinç Sadettin Ağacık 
Van Kastamonu 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANI ME

TİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. . 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 93 üncü maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocuk
ların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç);» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza • sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 122. — Bağlanan aylıkların birer aylığı 
ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü maddede 
tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin olarak 
ödenir. 

Peşin ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz. 
Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır, 

geliş sırasına göre ayrı ayrı okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı getirdiği hükümler itibariyle sosyal 
dengeyi bozucu nitelikler taşımaktadır. Şöyle ki; sa
yıları 500 binin üzerinde olan ve Emekli Sandığın
dan emekli aylığı, dul ve yetim maaşı alan vatandaş
larımız, yıllardan beri yapılan uygulama içerisinde 
aylıklarını üç ayda bir almak suretiyle hayat şart
larını düzenlemiş, geçimlerini buna göre tanzim et
mişlerdir. Zaten pek cüzî aylıklarla yaşama savaşı 
veren bu kitlenin bir sonraki üç aylık aylıklarını da 
kırdırarak hayatlarını sürdürme mecburiyetinde bu
lundukları yüksek heyetin malumudur. Bu defa yüz-
binlerce emekli, dul ve yetimi alıştığı hayat tarzının 
ve kurduğu nizamın dışına atacak bir uygulamaya 
maruz bırakılmaları ömürlerini memleket hizmetine 
vakfetmiş yüzbinleri cezalandırmaktan başka bir ma
na taşımayacaktır. 

Bu nedenle söz konusu teklifin 5 inci maddesi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van . 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Eşref Akıncı 
Ankara 

S. Fevzi Fırat 
Zonguldak 
Ali Bozer 

Ankara 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizde görüşülmekte olan (Sıra Sayısı 

261) 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının 5 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

ilhan Aşkın 
Bursa 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 
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MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 122. — Bağlanan aylıkların birer aylığı ve
ya üç aylığı ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 ün
cü maddede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere 
peşin olarak ödenir. 

Peşin olarak ödenen aylıklar ölüm halinde geri 
alınmaz. 

Aylıkların, ödeme tarihlerini ve bir veya üç aylık 
olarak ödenmesini belirlemeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (261 Sıra Sayılı) 5434 Sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda De
ğişiklik Yapan Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ge
reği emirlerinize arz olunur. 

«Madde 122. — Bağlanan aylıkların, hak sahip
lerinin isteğine bağlı olarak, birer veya üçer aylık
larını ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü mad
dede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin 
olarak ödenir.» 

Fehmi Memişoğlu Eşref Akıncı 
Rize Ankara 

Ahmet Sarp Süleyman Çelebi 
Diyarbakır Mardin 

Kadri Altay 
Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 261 sıra sayılı Tasarının 5 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değişitrilmiştir. 

Madde 122. — Bağlanan aylıkların, emeklinin ve
ya hak sahibinin isteğine bağlı olarak birer veya üçer 
aylığı ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü mad
dede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin ola
rak ödenir. 

Peşin ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz. 
Aylıkların veya üç aylıkların ödeme tarihleri Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Mustafa Çelebt 
Haıtay 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Halis Soylu 
Kars 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Şükrü Babacan 
Kırlaredii 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 Sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununun 5 inci maddesinin 
son paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum v 

Balıkesir 
Feridun Şakir öğünç 

İstanbul 
Şükrü Yüzbaşıoğilıu 

Afyonkarahisar 

Salim Erel 
Konya 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Veysel Varol 
Erzincan 

MADDE 5. — Emekli aylıkları 3 ayda bir peşin 
olarak ödenir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergele
ri yeniden okutup işleme koyacağım. 

Teklifin 5 inci maddesinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Bu önerge, 5 inci maddenin metin
den çıkarılmasını talep etmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Cahit Tutum ve arkadaşlarının önerge
siyle birleştirilmesi gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Onu arz edeceğim, oraya gelece
ğim efendim; önergelerin bazılarını birleştireceğiz. 

önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Hayır Sa> 
yın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Emekli aylıkları 3 ayda bir peşin 

olarak ödenir. 
Balıkesir Milletvekili 

Cahit Tutum 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Onural Şeref Bozkurt ve arkadaşlarının ver
diği önerge ile Sayın Fehmi Memişoğlu ve arkadaş
larının verdiği önerge aym mahiyette olduğu için bir
likte oylayacağız. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Farklı efendim. 

BAŞKAN — Aynı efendim. Ayrı ayrı okutayım, 
birlikte beraber olduğunu anlayalım efendim. Çünkü 
ikisi de, bağlanan aylıkların birer aylık veyahut da 
üçer aylık ödenmesi konusunu emeklinin isteğine bağlı 
kılıyor. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 122. — Bağlanan aylıkların, emeklilerin 
veya hak sahibinin isteğine bağlı olarak birer veya 
üçer aylığı ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü 
maddede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin 
olarak ödenir. . 

Peşin ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz. 
Aylıkların veya 3 aylıkların ödeme tarihleri Bakan
lar Kurulu kararıyla belirlenir. 

Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurt 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Madde 122. — Bağlanan aylıkların, hak sahipleri

nin isteğine bağlı olarak birer veya üçer aylıklarını il
gililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü maddede 

tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin olarak 
ödenir. 

Rize Milletvekili 
Fehmi Memişoğlu 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Memişoğlu, ikisi aynı değil mi 
efendim? 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Efendim, Ba
kanlar Kuruluna bağlı olarak değil, hak sahibinin is
teğine bağlı olarak. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Bozkurt'un teklifi de 
öyle. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Mesele yok o 
zaman. 

BAŞKAN — Evet, Bakanlar Kurulunun teklifiyle 
değil. 

Her iki önergeye komisyon ve hükümet katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önergemizi su
narken bir amacı özellikle gerçekleştirmeye özen gös
terdik. Niçin 3 aylık ödenmesi gerekir, niçin 1 aylık 
ödenmesi gerekir? Bunların gerekçeleri üzerinde dur
mayacağım. Ancak, öyle zannediyoruz ki, hükümeti 
aylık ödemeye sevk eden sebep emisyonda ani geniş
lemeler olmasıdır. Emekli aylıklarının defaten belli 
bir ayda ödenmesi, o tarihlerde emisyon hacmini artı
rıcı bir etki ortaya koyabilir. Hükümetin şimdiye ka
dar uygulamakta olduğu ekonomik önlemlerin temel 
karakteri de bilindiğine göre, en azından 3 ayda bir 
ödeme yapılmasını isteyenlerin haklarım zayi etme
mek üzere, 3 aylık veya aylık tediyatı isteğe bağlı kılı
yoruz önergemizde. 

öte yandan, Bakanlar Kurulunca tediyatın hangi 
aylarda yapılacağının belirlenmiş olmasıyla da, emis
yonun, şimdiye kadarki uygulamada olduğu gibi, anî 
patlamalara yol açmayacak bir surette belirlenmesi 
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imkânını da veriyoruz ki, hükümet de kendi ekono
mik önlemleri açısından böyle bir yola başvurulma
sında fazlaca sakınca görmesin. 

Gerçekten Bakanlar Kurulu aylık ödemelerin ta
rihlerini kısmî bölümlere ayırmak suretiyle ayarlaya
bilir ve her ay, örneğin; bir gurp emekliye mart ayın
da, bir grup emekliye nisan ayında, bir grup emekliye 
de mayıs ayında ödeme yapmak suretiyle emisyonda 
anî genişlemeleri de ortaya çıkarmayacak bir yöntemi 
ortaya koyma imkânını elde etmiş olur diye düşün
dük. 

önergemizi vermekteki maksadımız budur. Bu 
maksat hükümetin aylık ödemeye geçmesindeki ama
cını da karşılamaktadır. 

Bu itibarla önergemizin kabulü doğrultusunda oy 
kullanılmasını saygıyla arz ve talep ederim efendim. 

Sağolun. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeler aynı 
mahiyette olduğu için birleştirilmiş ve geliş sırasına 
göre birinci sırada olan önerge sahibi Sayın Bozkurt'a 
söz verilmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece burada Komis
yonun ve hükümetin vazifesi, önergeye katılıp katıl
mama konusunda beyandır. Bu beyanı yapmış oldu
ğunuza göre, söz verme imkânımız yoktur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, öner
geye katılmıyorlar; katılmadıkları için konuşabilirler. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — önergeye 
katılmadığımızı ifade ettik efendim, önerge sahibi 
gerekçelerini anlatıyor, biz de katılmayış sebebimizi 
anlatalım efendim. 

BAŞKAN — Yok, mümkün değil efendim. 
FEHMİ MEMIŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

önergem hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi birleştir

dik; birlikte oylayacağız, dedik. Birlikte oylayacağı
mıza göre bir kişiye söz veriyoruz. Yani bunu 10 im
zalı bir önerge olarak kabul ediyoruz. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, gerekçe 
ayrı olabilir. 

BAŞKAN — Her 2 önergeyi birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge
ler kabul edilmemiştir. 
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Çalışma süremizin dolmasına çok yakın bir zaman 
kalmıştır. Gerek bu tasarının müzakerelerinin tamam
lanması, gerekse 260 sıra sayılı kanun tasarısının oy
lama neticeleri açıklanıncaya kadar müzakerelerin 
devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı, Kanununun 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 122. — Bağlanan aylıkların birer aylığı ve
ya üç aylığı ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 ün
cü maddede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere 
peşin olarak ödenir. 

Peşin olarak ödenen aylıklar ölüm halinde geri 
alınmaz. 

Aylıkların, ödeme tarihlerini ve bir veya üç aylık 
olarak ödenmesini belirlemeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Bursa Milletvekili 
ilhan Aşkın 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeyle Bakanlar Kurulu 1 
veya 3 aylık ödeme konusunda yetkili kılınmıştır. 

Hükümet ve komisyon önergeye katılıyorlar mı? 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılıyoruz 
efendim. 

PLAN V E BÜTÇE KOMISYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 
inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — BU Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce iştirakçi olmaları, emekli, adi 
malulük, vazife malullüğü aylığı almaları, 65 yaşını 
doldurmamış veya malûl ve muhtaç durumda bulun
mamaları veyahut eşlerinin ölümü tarihinden itibaren 
bir yıllık müracaat süresini geçirmeleri nedeniyle dul 
aylığı bağlanamamış kocalara da müracaatlarını takip 
eden ay başından itibaren bu Kanunla değişik 68 inci 
madde esaslarına göre dul aylığı bağlanır. 

\-
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BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz I 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Geçici 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya 
mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsa
yabilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
daha önce kabul edilen önerge karşısında bu madde
nin değişikliğe uğraması zarureti var. 

BAŞKAN — Bu hususu komisyona hatırlatalım 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bilakis, bu mad
de, kabul edilen, değiştirilen yeni şekil muvacehesinde 
tam bir paralellik arz etti. Yani Bakanlar Kurulu 3 
aya kadar verirse, bu maddeyle tam bir uyum halin
de olacaktır. Burada da «Bir aydan fazla süreyle ilk 
ay ödenebilir» diyor. O bakımdan, ilk bakışta bir mü-
bayenet varmış gibi gözüküyor ise de, tam bir muta
bakat var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendimv 
Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeye bağlı olan ve kabul ettiğiniz geçici 
1 ve 2 nci maddelerle birlikte 6 nci maddeyi tümüyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 nci madde geçici maddeleriyle birlikte kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunun. 5 inci maddesi ve 

Geçici 2 nci maddesi hükümleri 1.7.1985 tarihinde, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. I 

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

Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
261 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere Ankara Milletve

kili Sayın İsmail Saruhan söz istemişlerdir, kendileri
ne söz veriyorum, buyurun. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, teşekkür için söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün tartışıp ka
bul ettiğiniz kanunda, «Dul karı» ibaresi yerine «Dul 
eş» ibaresi getirilmek suretiyle, dul karılara verilmiş 
olan haklardan birini teşkil eden ve emekli aylığı alan, 
emekliliğe tabi hizmette bulunan dul kocalara da, 
muhtaçlık şartı aranmadan, ölen karılarından dolayı 
en çok yüzde 50 oranında dul aylığı bağlanması sağr 
lanmaktadır. Bu vesileyle önemli bir eksikliği hep be
raber gidermiş bulunuyoruz. 

Bu kanunda bir başka husus da, emekli aylıkları
nın ödenmesi süresinin ve ödenme tarihlerinin Ba
kanlar Kurulunun yetkisine bırakılmış olmasıdır. 

Değerli'arkadaşlar, Emekli Sandığından aylık alan 
takriben 600 bin civarında emekli vardır. Bunlara 3 
aylık olarak 56 milyar lira aylık verilmekte, sosyal 
yardım olarak 18 milyar lira ödenmekte ve 3 aylık 
olarak toplam 74 milyar lira civarında para öden
mektedir. Bu paranın bir seferde piyasaya girmesi ve 
ondan sonra yeniden 3 ay sonra piyasaya girmesi, 
hakikaten para piyasasında önemli dalgalanmalar 
meydana getirmektedir. Bakanlar Kurulumuz, bu hu
susu verdiğiniz yetkiyle yeniden gözden geçirecek ve 
para piyasasında dalgalanmalar meydana gelmeden, 
belki de aylıkları 3 eşit taksitte ödemek suretiyle her 
ay emekli aylıklarının muntazam ödenmesini sağla
yacaktır. 

Gösterdiğiniz dayanışmadan ve katkılarınızdan do
layı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. (Alkış
lar). 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, 260 sıra sayılı Kanun 
tasarısının oylama neticelerini açıklamadan önce bir 
hususu Genel Kurula duyurmak isterim; bu konuda 
Sayın Çalışma Bakanımız da söz istemişlerdir. Ken
dilerine oylama neticesini açıkladıktan sonra söz ve
receğim. 

2. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arka
daşının, Tokat Milletvekili Talât Sargın'm, ve Ça
nakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşı
nın Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ - Kur 
Kanununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (11542, 2/4, 2147, 2 /198, 1/650) 
(S. Sayısı : 260) (Devam) 

BAŞKAN — 260 sıra sayılı, 1469 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının oylama 
sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya katılan üye sayısı : 300 
Kabul-î 288 
Ret : 9 
Çekimser : 3 
Bu itibarla tasarı kanunlaşmıştır. 
Teşekkürlerini ifade etmek üzere sayın bakana 

söz veriyorum; buyurun efendim. 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili JSilmi Nalbantoğlu'nun 

ülkemizdeki ortak savunma üs ve tesislerinde çalışan 
personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/349) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

. Bugün Bağ • Kur'un günlerden beri beklenen ka
nun tasarısını değerli oylarınızla kanunlaştırmış bu
lunuyoruz. Serbest teşebbüsün en büyük kesimi olan 
ve küçük, mütevazi sermayesine emeğini katan bu 
büyük kütlenin yıllardır beklentilerine cevap verecek 
bu tasarının kanunlaşması sırasında, bir arkadaşımın 
da dediği gibi, hakikaten iktidarla muhalefetin işbir
liğinin en güzel bir örneğini bu Meclis bugün ver
miştir. Onun için, bu tasarıya katkısı olan, emeği ge
çen bütün arkadaşlarıma, bütün milletvekili arkadaş
larıma teşekkürler ediyorum. 

Ayrıca, muhtelif konuşmalarımda da söylediğim 
gibi, kanuna monte ettiğimiz emekli aylıklarının ay
lık ödenmesi konusunda Bağ - Kur'da ve Sosyal Si
gortalar Kurumunda hiçbir problem yoktur. Ancak, 
5434 sayılı Kanuna tabi Emekli Sandığında çeklerin 
kırdırılması yönünde bir şüphe var ise, Bakanlar Ku
rulu bugün verdiğiniz yetkiyle bunları bölüm bölüm 
aylık, 2 aylık, 3 aylık şeklinde düzenlemek suretiyle 
bunu da zaman içerisinde eritecektir; yüce Meclisin 
bundan da hiç şüphesi olmasın. 

Gösterdiğiniz bu dayanışma örneği için, esnaf ve 
sanatkârlar adına tekrar yüce Meclise takdirlerimi ve 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Çalışma süremiz dolduğundan ve gündemimizde 

de görüşülecek başka konu kalmadığından, 19 Mart 
1985 Sah günü saat 15.00'te gündemimizde bulunan 
konuları görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.09 

CEVAPLAR (Devam) 

ISoru 1. Türkiye'deki üs ve tesislerde çalışan si
lahlı kuvvet personeli ile 'belirli sayıdaki «sivil unsur» 
un aylık ve ödeneklerinin vergi dışı sayılacağı kurala 
bağlandığına göre bu ortak savunma yerlerinde çalı
şanlarda bu kural aynen uygulanıyor mu? 

Soru 2.; Bu üs ve tesislerdeki «kuvvet personeli» 
ile «sivil unsurlar» sözleşmeyi imzalayan taraflarca 
karşılıklı mutabakat ile saptanıyor mu? 

Soru 3. Amerikan şiriketi, Türk yetkililerinin izni 
olumdan üs ve tesislerdeki personel sayısın artırıyor 
mu? 
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Soru 4. Şu anda bu üs ve tesislerde kaç adet ABD 
uyruklu sivil personel çalışıyor. 

Soru 5. Bu üs ve tesislerde sözleşme dışı çok 
sayıda gereksinme duyulan işlerde Türk yurttaşları 
çalıştırılması kuralına uyuluyor mu? 

Soru 6. Üs ve tesislerde çalıştırılan personelin söz
leşmelere uygun olup olmadığının denetimini hangi 
merci yapacaktır? Böyle bir denetimi yaptırıp sonu
cunu bildirir misiniz? 

TC 
Millî Savunma Bakanlığı 13 Mart 1985 

Ankara 
Pl. Koor. And. : 3922-295-85/Gn. Pl. 

Konu : 'Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı' 
nın 13 Şubat 1985 tarihli ve 7/349/2723-11022 sayılı 
yazısı. 

(b) Başbakanlığın 21 Şubat 1985 gün ve K.K. 
Gn. Md. 18/106-618/01673 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sa
yın Başbakan'a yönelttiği «Türkiye'deki üs ve tesis
lerde çalışan personel» ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait görüşler Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Zeki Yavuztürk 
MMî Savunma Bakanı 

Sayın Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi ve cevapları 

Soru 1. Türkiye'deki üs ve tesislerde çalışan si
lahlı kuvvet personeli ile belirli sayıdaki «sivil unsur» 
un aylık ve ödeneklerinin vergi dışı sayılacağı kurala 
bağlandığına göre ibu ortak savunma yerlerinde çalı
şanlarda bu kural aynen uygulanıyor mu? 

Cevap 1. Türkiye'deki ortak savunma tesislerinde 
çalışan ABD Silahlı Kuvvetleri Personeli (Kuvvet Un
suru) ile, bunlara refakat eden ve ABD Silahlı Kuv
vetleri hizmetinde bulunan, ABD veya diğer bir NA
TO ülkesi (Türkiye hariç) uyruğundaki sivil personelin 
(Sivil unsur) aylık ve ödenekleri; 10.3.1954 tarihli ve 

6375 sayılı Kanun ile onaylanmış bulunan NATO/SO-
FA'nın 10 uncu maddesi gereğince vergi dışında bı
rakılmıştır. 

Ortak savunma tesislerinde çalışan ve NATO/SO-
FA'nın 1 inci maddesinde yer alan «Kuvvet» ve «Si
vil unsur» tanımlarına giren personele bu hüküm uy
gulanmaktadır. 

Soru 2. Bu üs ve tesislerdeki «kuvvet personeli» 
ile «sivil unsurlar» sözleşmeyi imzalayan taraflarca kar
şılıklı mutabakat ile saptanıyor mu? 

Cevap 2. Ortak savunma tesislerindeki ABD 
«kuvvet» ve «sivil unsurları» na ait kadrolar; Savun
ma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEIA)'na Ek, 
3 No. lu tamamlayıcı anlaşmanın (tesisler) 4 üncü mad
desine göre tarafların karşılıklı mutabakatı ile tespit 
edilmektedir. 

Soru 3. Amerikan şirketi, Türk yetkililerinin izni 
olmadan üs ve tesislerdeki personel sayısın artırıyor 
mu? 

Cevap 3. — Tesislerde, «sivil unsur» kapsamı dışın
da olup, ABD müteahhit ışirketlerince çalıştırılan ya
bancı personel için de, ABD hükümetinin Türk hü
kümetine resmen bildirimde bulunması hükme (bağlan
mıştır. (23 Haziran 1954 tarihli, NATO teatisi ile ya
pılan anlaşma, Md. 7) bu husus Dışişleri Bakanlığın
ca takip edilmektedir. 

Soru 4. Şu anda bu üs ve tesislerde kaç adet ABD 
uyruklu sivil personel çalışıyor? 

Cevap 4. — Şu anda tesislerde; ABD uyruklu 315 
ve İngiliz uyruklu 2 kişi olmak üzere 317 kişi «sivil 
unsur» kapsamında; 513 yabancı uyruklu «müteahhit 
personeli» olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, 3 368 adet 
Türk işçi mevcuttur. 

Soru 5. Bu üs ve tesislerde sözleşme dışı çok sa
yıda gereksinme duyulan işlerde Türk yurttaşları ça
lıştırılması kuralına uyuluyor mu? 

Cevap 5. Tesislerde ihtiyaç duyulan işlerden, 2007 
sayılı Kanunla münhasıran Türk vatandaşlarına tah
sis edilmiş bulunanlarda, yabancı uyrukluların çalışma
sına izin verilmektedir. 

Soru 6. Üs ve tesislerde çalıştırılan personelin söz
leşmelere uygun olup olmadığının denetimini hangi 
merci yapacaktır? Böyle bir denetimi yaptırıp sonu
cunu bildirir misiniz? 

Cevap 6. Tesislerde çalıştırılan personelin Anlaş
malarda öngörülen şartlara uygun olup olmadığının de
netimi, yürürlükteki usullere göre Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılmaktadır. 
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2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Altı Ek Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

400 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas t 
Vehbd Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliiceoğlu 
Ahmet Sam Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bakbey 
Hamdd özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğhı 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer. 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

300 
288 

9 
31 

96 
4 

(Kabul edenler) 

Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan ŞaMnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaıloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Alü DizdaroğlU 
Aydın Güven Gürkan 
Sudİ Neş̂ e Türel 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuştu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLÜ 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Taygaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 

Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altunakasr 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

BRZ»NCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
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Cemal 'Büyükbaşı 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Büal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musıtafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicemtürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUU 
Behîç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
iimıren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dincerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Mehmet Kaıfkaslııgü 
Doğan Kasaıroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercümenıt Konukman 

Turgult özal 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan < 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Hayrulah Olca -
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin Özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemli 
A. Necati'Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem TaşcıoğÜu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili' 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
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Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçakar 
Cemal öaıdemir 

TRABZON 
Osman Banadır 
Mehmet Kara 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Varda] 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 
Feridun Şakir öğünç 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Ali Aşkın Toktaş 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Cakırefe 
İsmet TurAangiİ 

SAMSUN 
Hasan Altay 

ERZURUM 
Hilmü Nalbantoğlu 

(Çef imserler) 

GAZİANTEP 
Şükrü Babacan 

KIRKLARELİ 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Remzi Çerçli 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (B.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKARİ 
Lezgin önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Hamilt Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

JÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
.B. Doğancan Akyürdk 
Yaşar Albayralk 
Sabit Baıtumlu 

| Halil OrHan Ergüder 
Yıflmıaz îhsan Hastürk 
Ömer Ferruh îtter 
Leyla Yeniay Köseoglu 
Tülay öney 
İbrahim Özdemir 
Kemali özer (İz.) 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
Turguit Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
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KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELt 
Abdulhalim Araş ("Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Gürbüz Şakranü 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaUıoğlu 

SAMSUN 
Üyas Aktaş 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoglu 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğîlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL s 1 

BURDUR : I 

ÎSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

- 1 4 0 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
ıSEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMAĞI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Aldana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

5. — izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen, bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

8. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve .Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/293) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S: Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağılma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Saydı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor-
ta'kr Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçdk ve 10 Arkada
şının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın ve Çanak
kale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının 
Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/542, 2/4, 2/47, 2/198, 1/650) (İS. 
Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 11.3.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.* 

(Devamı arkada) 
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3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 ATT 
kadaşının 8.6.1949 Tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15.6<1978 Tarih 
ve 2149 sayılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin 
(b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

ilişkin Kanun Teklifi ile 5434 sayılı Türkye Cum
huriyeti Emekli Sadığı Kanununun 122 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (2/5, 1/651) (S. Sayısı : 261) (Dağıtana tarihi : 
12.3.1985) 

-..>... > • < 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 261 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 8 . 6 . 1 9 4 9 
Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 1 5 . 6 . 1978 Tarih ve 2149 Sayılı Kanunla Değişik 68 
inci Maddesinin (b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanu
nun 72 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 122 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (2/5, 1/651) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8.Ç.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 tarih ve 2149 sa
yılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin (b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Bahriye Üçok Şükrü Yüzbasioğlu M. Nuri Üzel 
Ordu Milletvekilli Afyon Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Günseli Özkaya A. Kemal Ay dar Hilmi NalbaHtoğlu 
İstanbul Milletvekilli Ankara Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Dr. Halis Soylu Dr. îdris Gürpınar Paşa Sarıoğlu 
Kars Milletvekili Muğla Milletvekili Ağrı Milletvekilli 

Yılmaz Hastürk Cahit Karakas 
İstanbul Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Emekli Sandığı Kanununa, Sosyal Sigortalar Kanununa ve Bağ-Kur Kanununa bağlı kadınlar dul kal
dıkları zaman kocalarının hak ettikleri emekli veya malullük aylıklarının % 50'sini almaya hak kazanmakta
dırlar. Ancak aynı Kanunlara bağlı erkekler dul kaldıklarında aynı haktan yararlanamamaktadırlar. Halbuki 
kadınlar çalıştıkları zaman erkeklere de ev içinde ve dışında bazı yükümlülükler düşmekte ve aile bütçesi 
de iki yanın çalışmasına göre düzenlenmektedir. Şimdiki durumda kocanın ölümü aile bütçesinde büyük, bir 
yara açmadığı halde, kadının ölümü böyle bir ailenin bütçesini iyice sarsmaktadır. Anayasamızın 10 uncu 
maddesi T «Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin Kanun önünde 
eşittir» hükmünü koymuş olduğu halde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Bağ - Kur Kanunlarında cinsi
yetten ötürü erkekle kadın arasında bir fark gözetildiği görülmektedir. Anayasamıza aykırı olan bu durumun 
giderilmesi ve zaten geçim sıkıntısı çeken ailelerde çalışan kadınların ölümü ile büsbütün artan geçim zorlu
ğunun azaltılması için adı geçen Kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını öneriyorum. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
N Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/5 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

.Yüksek Başkanlıkça 30.12.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Ordu Milletvekili Bahriye Üç-
ok ve 10 Arkadaşının; 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
15.6.1978 Tarih ve 2149 Sayılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin (b) Bendinin Dördüncü Fıkrasıyla Ay
nı Kanunun 72 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 
17.10.1984 günkü 4 üncü Birleşiminde, Maliye Balkan lığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri
nim de iştirakiyle görüşülüp inceltenmiş, gerekçesi ve tümü uygun bulunarak maddelerine geçilmiş; teklifin 1 
ve 2 nci maddeleri prensip olarak aynen kabul edilmekle birlikte, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerindi ya
pılan bu değişiklikler Kanunun 90 inci maddesi ile 93 üncü maddesinin (b) 'bendinin de değiştirilmesi ve* bu 
Kanun teklifinin kanunlaşması halinde hak sahibi durumuna gelecek kocaların da bu haktan yararlanabil-
melerlini sağlamak için 5434 sayılı Kanuna 'bir geçici madde eklenmesi gerektiği kanaatine varmıştır. 

Teklifin 'gerekçesinde de belirtildiği gibi, Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kanun önünde kadın olsun, er
kek olsun herkes eşittir. Kaldı ki, T.C. Emekli Sandığı prim esasına göre kurulmuş 'bir isosyal güvenlik mü
essesesi olup, sandığa tabi olarak çalışan karı ve kocanın aylıklarından da ayrı ayrı emeklilik priımi kesilmek
te ve bunlar emekliye ayrıldıkları zaman her ikisine de ayrı ayrı emekli aylığı ödenmektedir. Ayrıca 5434 
sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında belli şart ve durumlarda iştirakçi olmasa bile, emekli 
aylığı almakta iken ölen kadının dul kalan eşine emekli aylığı bağlanmaktadır. Bu sebeple, Teklifin 1 inci 
maddesindeki «dul kan veya koca» ibaresi «dul eşe» şeklinde değiştirilerek; 2 nci maddesinde redaksiyon ya
pılarak kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan 90 inci maddesi, kocasının ölümü sonucu kendisine kocasının 
emekli aylığından bağlanan aylık kesilmekte ve fakat evlenmesi halinde bu emekli aylığının iki yıllık tutarı 
bir defaya mahsus oknak üzere «evlenme ikraımiyesi» adı altında kendisine 'ödenmekte idi. Teklifin kanun
laşması halinde, aynı durum dul ertkek için de söz konusu olacağından, karısının ölümü dolayısıyla kendisine 
dul aylığı bağlanan erkeğin de evlenmesi' halinde aynı hükme tabi olması için 90 inci madde değiştirilmiş ve 
muvazaalı evlilikleri: önlemek için de değişik 90 inci maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunda kadın erkek eşitliğini sağlamak için yapılan değişiklik sebebiyle 93 üncü maddenin 
(b) bendindeki «evlenen karı» ibaresi yerine «evlenen dul eşlerin» ibaresi şeklinde değişitMlmiştir. 

5434 sayılı Kanunda yapılan bu değişiklikler dul erkekler için yeni bir hak doğurduğundan, bu tekli
fin kanunlaşmasından önce emekli aylığı almakta iken ölen kadınların hayattaki dul eşlerinin de bu haktan 
yararianaJbilmeleri için Kanuna bir geçici madde ilave edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütene -maddelerinin de bu değişiklikler üzerine sırasıyla (6) ve (7) numaraları ve
rilerek teklifin tümü yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca ka'bul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan - Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan ' Başkanvekili Sözcü 
Mustafa Balcılar Burhan Kara Mahmut Orhon 

Eskişehir Giresun Yozgat 
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Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Bilâl Şişman 

İstanbul 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adanıa 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 
ı(lmzada Bulunamadı.) 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Rafet îbra'himoğlu 

Bitlis 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 21.2.1985 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101 - 1875/01763 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.2.1985 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 122 nci Maddesinin Değişth-ilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Taşanının, İçtüzük hükümlerine göre Komisyonda ve Genel Kurallı öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Turgut ÖZ AL 

GEREKÇE 

Ülkemiz genelinde ücretle çalışanların aylıkları ayda bir ödenmekte ve ücretliler, bütün harcamalarını bir 
aylık periyoda göre düzenlemektedirler. 

Çalışanların emekliliğe geçtikten sonra- da bu alışkanlıklarını sürdürmeleri, emekli aylıkklarmın üç ayda 
'bir ödenmesi sonucunda bazı sıkıntılarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. 

Bu Tasarı, emekli aylıklarının ayda bir ödenmesini ve ödemenin ayın hangi gününde yapılacağının Ba
kanlar Kurulu Kararı ile belirlenerek, ilgililerin emeklilik döneminde karşılaştıkları sıkıntıları gidermek maksa
dı ile hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 261) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 8.3. 1985 

Esas No.: 2/5, 1/651 
Karar No. : 100 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 arkadaşı tarafından hazırlanarak 28.12.1983 tarihimde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına 'sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu» nda görüşülerök komisyonumuza sevkedilen «8.6.1949 Tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih ve 2149 sayılı Kanunla değişik 68 inci (maddesinin (b) Bendinin Dördün
cü Fıkrasıyla Aynı Kanunun 72 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi» ve 
«Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu» nun metni 7.3.1985 tarihinde yapılan 51 inci birleşimde Hükümet Temsil
cileri ve töklif sahiplerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu ile metninin görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin be
nimsenmesi üzerine, 22.2.1985 tarihinde komisyonumuza havale edilen «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 122 nci maddesinin Değişitirilmesine Dair Kanun Tasarısı», Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu metni ile ilgili bulunduğundan gündeme alınarak her iki metnin 'birlikte görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi eşlerden dul kalan kadınlar, kocala
rının hak ettiği emekli veya maluliyet maaşlarını almaya hak kazanmaktadırlar. Oysa -erkek eşler bu halktan 
yararlanamamaktadırlar. 'Söz konusu tasarının, dul kalan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
tahi eşlerin hak kazandıkları emekli veya maluliyet aylıklarının ödenmesinde, uygulamadaki farklılığı ortadan 
kaldırarak erkeklere de ödeme yapılmasını öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Birlikte görüşülmesi kabul edilen tasarı 'ile ise, üç ayda 'bir ödenen emekli maaşlarının aylık peri-
yodlar halinde Ödenmesini ve *bu surette emeklilerin içine düştükleri sıkıntıları gidermeyi amaçlamaktadır. 

Yapılan görüşmelerde söz alan üyeler, aynı sosyal kuruma ta'bi olan eşlerin ölümleri hailinde hayatta ka
lan eşe yapılacak ödemelere ilişkin uygulamadaki farklılığın kaldırılmasını öngören teklif ile memur emek-
lilerine maaşlarının aylık olaıralk ödenmesini öngören tasarıyı olumlu 'bulmuşlar ve görüşmelere Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu metinini esas alıp, tasarı metninin görüşülen bu metne eklenmesi suretiyle yeni bir 
metin oluşturulmasını kararlaştırarak maddelerin görüşülmesine geçilmesini (kabul etmişlerdir., 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısının 1 inci maddesi, metnin 5 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Geçici Maddesi, Geçici 1 inci madde olarak aynen, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Geçici Maddesi Geçici 2 nci madde olarak ve madde başına «Bu» kelimesi eklenmek su
retiyle değiştirilerek ve Çerçeve 5 inci madde eklenen geçici maddelere paralel olarak ve 6 nci madde şek
linde yeniden düzenlenerek, 

Yürürlüğe ilişkin Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 6 nci maddesi, birleştirilen metinler doğrultu
sunda yeniden düzenlenerek, 7 nci madde olarak, 

Yürütmeye dair 7 nci maddesi ise 8 inci maddte olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ayrıca, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 122 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının birleştirilmesi sebebiyle metnin başlığı 
yeniden düzenlenmiştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

A, Sırrı Özbek 
Adıyaman 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

M Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(5. Maddeye Karşıyım.) 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Muhalefet Şerhim 
Ektedir (Madde 5'e) 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver Özcan 
Tıofcalt 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

ıMuş 
'(Var) 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
(Buutta 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(5. Maddeye Karşıyım.) 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
İKıırşeMr-

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

M, Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

(limzada Bulunamadı.) 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkala 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

ibrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
iKırşefhir 

Fehmi Memişoğüı 
Rize 

(5. Maddeye Karşıyım.) 

Ferit Melen 
Van 

(limzada Bulunamadı.) 

MUHALEFET ŞERHÎ 

5434 sayılı. T.C. Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı
nın tümüne karşıyım. 

Erol Ağagil 
Kırklareli Milletvekili 
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ORDU MİLLETVEKİLİ BAHRİYE ÜÇOK VE I HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih ve 2149 nununun 122 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Saydı Kanunla Değişik 6« inci Maddesinin (b) Ben- Kamın Tasarısı 
dinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
15 «6.1978 Tarih ve 2149 Sayılı Kanunla değişik 
68 indi maddecinin (b) bendinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,, 

«Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
alan veya iştirakçi olan dul karı veya kocaya % 50 
oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.» 

MADDE 2. — 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Tür-
ikıiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 72. — ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç 
anaları ile iştirakçi olmayan ve ölüm talihinde muh
taç ve (65) yaşım doldurmuş bulunan babalarına 
ölüm tarihindeı itibaren en çok bir yıl içinde yazı 
ile Sandığa müracaat etmeleri şartıyla müracaat ta
rihini takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 
Muhtaç babalardan geçimini sağlayamayacak dere
cede malul'olanlar için yaş kaydı aranmaz.* 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih ye 2149 
Sayılı Kanımla Değişik 68 inci Maddesinin (b) Ben
dinin Dördüncü Fıkrasıyla Aynı Kanunun 72 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının, 90 mcı Maddesiyle 
93 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 68 inci maddesinin (b) 
bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alan 
veya iştirakçi olan dul eşe % 50 oranında dul aylığı 
bağlanarak ödenir.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç anaları ile işti
rakçi olmayan-ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) ya
şını doldurmuş bulunan babalarına ölüm tarihinden 
itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile müracaat et
meleri şartıyla müracaat tarihini takibeden aybaşın
dan itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan geçi- > 
mini sağlayamayacak derece malul olanlar için yaş 
kaydı aranmaz. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 90 mcı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 90. — Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim 
aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya, bir defaya 
mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya ye
tim aylıklarının iki yıllık tutarı evlenme ikramiyesi 
olarak ödenir. 

Bunlardan evlenme tarihinden İtibaren iki yıldan 
önce boşananlarla evliliğin butlanına karar verilen
lere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bu
lunan evlilik ikramiyesinin iki yıldan eksik süreye 
ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 93 üncü maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocuk
ların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç);» 

HiAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN IKlAiBUL 
ETT1Öİ İMETIN 

5434 Saydı Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirillnıeslne ve bu 
Kanuna tkii Geçici Madde Eklenmesüıe Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştik. 

»MİADDE 2. — ISağlılk ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul ediiıkniştir. 

IMAİDDE 3. — 
metininin 3 üncü 

ve Sosyal (İşler Komisyonu 
aynen flfla'bull edilmiştir. 

fMAIDDE 4..— Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metnimin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 

Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli. Sandığı Kanunumn 122 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 122. — Bağlanan aylıkların birer aylığı 
ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü maddede 
tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin olarak 
ödenir. 

Peşin ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz.; 
Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile belirlenir.» 

GEÇtCt MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya mah
sus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsaya
bilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.7.1985 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce iştirakçi olmaları, emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü aylığı almaları, 65 yaşını dol
durmamış veya malul ve muhtaç durumda bulunma
maları veyahut eşlerinin ölümü tarihinden itibaren bir 
yıllık müracaat süresini geçirmeleri nedeniyle dul ay
lığı bağlanamamış kocalara da müracaatlarını takip 
eden aybaşından itibaren bu Kanunla değişik 68 inci 
madde esaslarına göre dul aylığı bağlanır.» 

MADDE 6. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

(Pflaıri ve 'Büftçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ıMAJDDE 5. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı (Kanununun 122 inci maddesi aşağı
daki şekilde değıştkitaıiş'tir. 

«IMadde 122. — (Bağlaman aylıkların birer aylığı 
ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü maddede 
tayin olunan Itarihleri geçmemek üzere peşlin olarak 
ödenir. 

Peşin ödenen aylıklar 'ölüm hallinde ger] alınmaz. 
Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile belirlenir.» 

MADDE 6. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti. 
Emekli Sandığı Kanunuma aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

«OEÇltCl 'MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihlien önce iştirakçi otaaları, emekli, adi 
malûllük, vazife malûllüğü aylığı almaları, 65 yaşını 
doldurmamış veya maılüıl ve muhtaç durumda bulun
mamaları veyahut eşlerinin ölümü tarihinden itibaren 
bir yılık müracaat süresini geçirmeleri nedeniyle dul 
aylığı bağlanamamış kocalara da müracaatlarını takip 
eden ay başından itibaren bu Kanunla değişik 68 inci 
madde esaslarına göre dul aylığı bağlanır.» 

(GEÇİCİ MADDE 2. — iBu Kanunun yürürlüğe 
girdiği ıtarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya 
mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsa
yabilir. 

ıMADDE 7. — Bu (Kanunun 5 'inci maddesi ve 
Geçici 2 neii maddesi hükümleri 1.7.1985 Itarihinde, 
diğer hükümleri yayımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : -261) 
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(Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 
Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(Hükümetin teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

18.2.1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K< Erdem 

Devlet Bakanı V. 
A. K, Aîptemoçin 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
M, N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Balkanı 
V. Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Aîptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vt Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
I. S. Giray 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M, Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Ta'biî Kay. Bakanı V. 
1. S. Giray 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal fytar Komisyonu 
metninin 7 noi maddesi 8 'inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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