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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
166 

167 

169 

169 

169 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ankara Milletvekili F. Rezan Şahin-

kaya'nın, orman sahası dışına çıkarıldığı halde 
Hazine adına tescil edilen tarım arazileri ko
nusunda gündem dışı konuşması. 169:170 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
turizm patlaması karşısında önceden alınabi
lecek bazı önlemler konusunda gündem dışı 
konuşması. 170:171 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, halk girişimciliğinin gerekliliği 
ve ekonomiye egemen kılınması konusunda 
gündem dışı konuşması. 171:172 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Fransa ve Federal Almanya'ya gi

decek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 
nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 

172 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1013) 

2. — İspanya'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık 
ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1014) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, (6/601) esas numaralı sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
(4/208) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, (6/731) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (4/209) 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörülmeler 
1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hay-

ri Osmanhoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 
yıllarında ülkemizde yaşanan bankerlik ola-
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yının sorumlularını ve bu olaydan doğan so
runların çözüm yollarını tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 173:190 

Vr. — SORULAR VE CEVAPLAR 190,214 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 190 

190 

190 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yö
neticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ceva
bı (6/652) 190:192 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/653) 192 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 

8. .— Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 
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192 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
in, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı iş
kence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/679) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 
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19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 193 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 193 

21. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önerges^ (6/596) 193 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 193 

23. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki iş
çilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 193 

24. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 193 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 193 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 194 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 194 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 194 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 194 
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30. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 194 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 194 

32. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 194 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 194 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 194 

35. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 194 

36. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gii'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 194 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 194 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 195 

39. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 195 
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40. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 

41. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

42. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kredi
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Van ili Erciş ilçesindeki tapula
ma işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/722) 

45. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, Sivas ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 

46. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak ili Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

47. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, BAĞ - KUR Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/723) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/724) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, PETKIM - Petrokimya A.Ş. Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtla
ra ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) 
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50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 

Hastürk'ün, Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/726) 

51. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/727) 

52. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Etibank Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/728) 

53. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/730) • 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Tüıkiye Demir ve Çelik işletme
leri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

56. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/733) 

58. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/734) 

59. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/735), 
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60. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/736) 

61. —"İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/737) 

62. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/738) 

63. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

64. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

65. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

67. — Muğia Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gören 
üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

68. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santraü top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/701) 
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198 

Sayfa 
71. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) ^ 

72. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/707) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Diyanet İşleri Başkanlığınca basılan İslam Di
ni Kitabında yer alan kuyuların temizliği bah
sindeki bilgilere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ceva
bı (7/1063) 

198 

198 

214 

214 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İli köylerinin telefon 
sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1067) 214:218! 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, bazı vatandaşların gelir vergisi beyanna
meleri ile ilk taksitlerinin İstanbul - Sirkeci 
Büyük Postanesince alınmadığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1088) 219 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 198 

1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun De
ğişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir 
Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/743) (S. Sayısı: 429) 198. 

2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabı
tası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekili Cen
giz Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan Sağ
lığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları ra
porları (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 
vclU'e 1 inci Ek) 198İ 
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Sayfa 
3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah 

Resuloğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(2/262) (S. Sayısı : 424) 199 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Er-
yurt ve 4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların 
Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve 26 Arka
daşının Af ve Toplumsal Barışı Sağlama Ya
sa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) 199 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Kadınların Seçim Hakları ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/315) (S. Sayısı : 428) 199 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Tarım Orman 've Köyişleri Balkanı H. Hüsnü 

Doğan, Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul
oğlu'nun, 95 inci 'birleşimde buğday ekimıi ve tütün 
üreticisi konularında yaptığı gündem dışı konuşma
sına cevap verdi. 

tzmüır 'M illet vekili Durean Bmirbayer, İzmir Met
ropol sahasındaki çiftçilerden yeraltı suları için be
del istenmesi ve köylünün geçim sıkıntıları, 

Edirne Milletvekillileri : 
Türkân Turgut Arıkan, şoför esnafının sorunları 

ve 
Muhittin Yıldırım da, Hükümetin izlediği tarım 

politikası; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Gaziantep M illet vekili M. Hayri Osmanlıoğlu ve 
43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında ülkemizde ya
şanan bankerlik olayının sorumlularını ve bu olay
dan doğan sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/16) Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündem
de yerini alacağı, öngörüşmelerinin sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

Sayfa 
6. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı, Kocaeli Milletvekili Os
man Nuri Akyol ve 7 Arkadaşının, Kocaeli 
Milletvekili Osman Nuri "Akyol'un, îçel Mil
letvekili Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Milletve
kili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstan
bul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşı
nın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sos
yal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (t/746, 2/154, 2/166, 2/200, 2/240, 2/273) 
(S. Sayısı : 432) 199 

TBMM Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 
1985 Ayıları Hesabına Ait TBMM Hesaplarını İn
celeme Komisyonu Raporu (5/100) (S. Sayısı : 430) 
Genel Kurulun Bilgisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, gündemin 36, 39 ve 53 üncü sırasındaki sözlü 
sorularının yazılı .soruya çevrilmesine dair öner
gesi okundu; gereğinin Başkanlıkça yerine getirile
ceği bildirildi, 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 13 
arkadaşınım, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitele
rin faaliyetlerini tespit etaek amacıyla Anayasanın 
98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilıiskin öner
gesinin (10/15) öngörüşmesi yapıldı ve Meclis araş
tırması açılması reddedildi. 

Erzurum Milletvekilli Hilmi NaiHbantoğlu'nun, da
nışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin (6/622) sözlü sorusuna, İmar ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray, 

Konya 'Milletvekili Salim Brel'in, Konya Valisi
nin bir açık hava toplantısında halka «imparator» 
olarak takdim edilmesine ilişkin (6/589) sözlü sorusu
na, İçişleri Balkanı Yıldırım Akbuiut, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkah'ın, sı-
nıır Ticaret Fonunun 1985 Yuh gelir ve giderlerine 
ilişkin (6/651) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci cevap verdi. 

îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlaır'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Kayseri 'Milletvekilli Mehmet Üner'in (6/705), 
Sözlü soruları, soru sahipleri görevli oldukların

dan; 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun 

(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/701), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arııkan'ın 
(6/652), (6/653), (6/654), (6/660), (6/670), (6/697), 
(6/672), (6/673), (6/674), (6/675), (6/677), (6/689), 
(6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/703), (6/704), 

ISözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmıüş ibaşka soruları bulunduğundan; 

Istanlbül Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Tekirdağ MiMetvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
İBaılııkesir Milletvekili Davut Abacıigil'in (6/616), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel' 

'in (6/667), 

Raporlar 

1. — 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna ©ir Ek Geçici Madde 
Eklenmeslkıe Dalir Kanun Tasarısı ve Milî Savun
ma; Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/752) (S. 
Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 29.4.1986) (GÜN
DEME) 

2. — Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 
Muafİyetlerinlin Kaldırılması. Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/751) (S. 
Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29,4.1986) (GÜN
DEME) 

tzmir 'Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Muğla 'Milletvekilli îdris Gürpınar'ın (6/694) 

(6/695), 
fstaribül Milletvekili Reşit Ülker'im (6/696), 
Sözlü soruları, ilgili 'balkanlar Genel Kurulda has 

zır 'bulunmiadıkliarından; 
(Istanlbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Adana Milletvekili Metin Üs'tünelTin (6/607), 
Denıizlıi Milletvekili Halil İbrahim Şahinlin. 

(6/621), 

Tokat Milletvekili Enver Özoan'ın (6/631), 
İçel Milletvekilli Mehmet Kbca'baş'm İ6/635), 
Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun (6/707), 
Sözlü soruları, soru 'sahipleri ve ilgili 'bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
Sözlü sorusu, soru sahli'bİ izinli olduğundan; 
Ertelendiler. 

Kütahya Milletvekili Abdurrahıman Necati Ka-
ra'a'nın (6/636) sözlü sorusu da, soru sahibi iki ce-, 
vap gününde de hazır 'bulunmıadığrndan düştü. 

29 Nisan 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Bajşlkanveküli 
Özer Gürbüz 

Kâflip Üye Kâ'tÜp Üye 
Giresun Kayseri 

-Yavuz Kaymen Mehmet Üner 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetimi Kanununa göre 'görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğröfciim üyelerine ilişkin Millî Eğü'tlim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

2. — Ağrı Milletvekilli Dbralhim Taşdemir'in, (iş
kence üle öldürüldüğü iddia edıi'len 'bir öğretmene 
otopsi yapıl'mamasının nedenine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.4.1986) 

3. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına Ibas-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
29 .4 ,1986 Sah 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nutı, seçliım kurullarında görevli personel arasında 
ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.4.1986) 

ki ve zulüm yapıldığı iddiaisına Miskin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.4.1986) 

4. — istanbul Milletvekili İbrahimı Ural'm, Avru
pa güreş şampiyonasından (önce Bolu kampında ce
reyan ©den olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 
(İBaşkanlığa geliş tarihli: 28.4.1986) 

5. — İzmir Milletvekili Yılmaz Önen'in, Tüırk 
füîlbol 'hakemlerine ilişkin Millî Eğitiim Gençlük ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Baş
kanlığa geliş -tarihi: 28.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 

nun, Atatürk Üniversitesi ve Devlet Hava Meydan
ları îşlelıme'sune a'i<t Erzurum'daki hoş arazilerin köy
lülere kiralanmasına ilişkin Baş'bakandan yazılı soru 
önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu, 

nun, Erzurum İline bağlı 'bazı köylerin yol ve su so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve KöVÜşleri Balkanın
dan yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.4.1986) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmli Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum - Tekman Yatılı Bölge Okulunun öğ
retilme açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflban'toğlü' 
nun, toplu taşımacılık yapan özel araçlara ilişildin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1112) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum'daki mahkûmların aileleri ile görüşme
lerinde izlenen yönetime ilişkin AdaM Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi ': 
25.4.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, Devlet Su İşleri Ibıölge müdürlüklerinin teknik 
personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tafoliî KaynakDar 
Baklanından yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 25.4.1986) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Erzurum'da görev yapan Devlet Hava Meydan
ları İşletmesi ve Türk Hava Yolları personelinin loj
man sorununa ilişiklin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihli : 

25.4.1986) 

9. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Erzurum - İspir İlçesinde yapımı tamamlanma
dan satıldığı iddia edilen ayakka'bı fabrikasına ilişkin 
Devlet IBakanından yazılı soru önergesli (7/1117) (Baş-

• kanlığa igeliş tarihi : 25.4.1986) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Diyanet İşleri Başkanlığınca hacca gönderilen 
vatandaşlardan fazla para alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet 'Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğlu' 
nun, Karayolları 12 neii 'Bölge Müdürlüğünün 1985 
yılı itibariyle kamulaştırma borçlarına ilişkin Bayın
dırlık ve 'İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1986) 

12. — 'İçel Milletvekili Durmuş Fİkri 'Sağlar'ın, 
nüfus idarelerince bazı vatandaşların nüfus kâğıtla
rına işaret konulduğu iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından yazılı soru önergesi 1(7/1120) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.4.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan ve'ali Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Cemal Özbilen (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Artvin Milletvekili Ahmet Doğru'ya kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili F. Rezan Şahinkaya-

nın, orman sahası dışına çıkarıldığı halde Hazine adı
na tescil edilen tarım arazileri konuşunda gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır; talep sahiplerine söz vereceğim. 

Ankara Milletvekili Sayın Rezan Şahinkaya, or
man sahası dışına çıkarılan tarım arazileri konusunda 
gündem dışı konuşmak istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahinkaya. 
Sayın Şahinkaya, konuşma süreniz 5 dakikadır, 

konuşmanızı bu süreye sığdırmanızı rica ediyorum. 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin çok sayın üyeleri; bugün ele ala
cağım konu, bilhassa Ege ve Akdeniz sahil kuşağın
da orman içinde kalan, potansiyeli toprak ve ekoloji 
yönünden çok yüksek tarım arazisinin durumudur. 
Bu arazi içinde mandalina, limon, portakal gibi na
renciye türleri en optimal şartlarda yetişmekte; sera
cılık, turfanda sebzecilik ve muz ziraatı dahi yapıl
maktadır. 

Bu gibi arazilerin orman dışına çıkarılması için çok 
uğraşılmış, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci mad
desi, önce 1744 sayılı Yasa ile, sonra 1983 yılında çı
karılan 2896 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. Çiftçilerin 
ekserisi bu yeni değişiklikten memnun olmuşlardır. 
Tabiî, bu değişmeler, 1961 ve 1982 Anayasalarının 
müsaade ettiği oranda olmuştur; ama 1984 yılında 

başlayan yeni uygulama ile çiftçilerin sahip oldukları 
arazi orman dışına çıkarılmakta; fakat Hazine adına 
tescil edilmektedir. 

Çiftçilerin ekserisi yeni uygulamayı kendi lehle
rinde bir düzeltme olarak bilmekte ve sevinmektedir
ler. Bu uygulama ile, tasarruf ettikleri arazinin Ha
zine adına ellerinden alındığını öğrendiklerinde iş iş
ten geçmiş, dava açma süresini dahi kaçırmış olacak
lardır. 

Türkiye nüfusunun henüz 20 milyonu bulmadığı, 
narenciye, turfanda sebze ziraatinin gelişmediği, man
dalina, muz, Enterdonat limonu gibi meyve ve naren
ciye çeşitlerinin henüz üretilmediği, sera ziraatinin 
başlamadığı bu dönemlerde, arazi sahiplerinin bazı
ları bu uygulamalara önem vermemiş ve köylerde ya
pılan ilanlardan haberdar olmamıştır. O günkü orman 
kadastro komisyonlarının ölçme bilgisi, tekniği, arazi 
kullanma kabiliyeti hakkında bilgi noksanlıkları, ka
nunî formalite ihmalleri gibi hatalarını yarım asır son
raki arazi sahiplerine yüklemek, kanaatimce haksızlık 
olur. Bu durum, vatandaşın mülküne el koymak de
mektir. Devletçe verilen tapu zannediyorum ki, as
lında, devletin taahhütündedir. 

Tapulu sahalar dışında vatandaşın yıllardır kavga
sız, nizasız sahip olduğu, tasarruf ettiği, büyük mas
raflarla imar ettiği arazinin, onun elinden alınarak 
Hazineye verilmesinde mantıkî bir sebep yoktur. Ay
rıca, zilyetlik konusuna yeni bir kolaylık ve tolerans 
getirilmesi de gerekir. Şehirlerimizde, Hazine veya be
lediye arazisine, hatta başkalarının tapulu mülküne 
bir gecede inşaat yaparak gecekondu sahibi olan va-
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tandaşlara verilen hak ve gösterilen müsamahanın,, ta
rımsal üretim yapanlara da pekâlâ tanınabileceği kanı
sındayım. 

Bu konuyu, halen Antalya'da bulunan ve İzmir 
Merkez İlçede 2986 sayılı Kanunun uygulamasını ya
pan 9 numaralı Orman Kadastro Komisyonunun ka
rarlarına göre incelemiş bulunuyorum. İncelemem çok 
uzundur; fakat Sayın Başkanın ikazlarıyla çok kısal
tarak arz ediyorum ve hem Tarım Orman ve Köyiş-
leri Komisyonunun bir üyesi ve hem de eski bir ziraat 
fakültesi profesörü olarak izah etmek istiyorum. Ko
misyonun 1984 yılında orman dışına çıkardığı ve Ha
zine adına kaydettiği bu durumda olan yüzlerce çiftçi 
vardır. Bunlar, içinden çıkılmaz bir ihtilafa düşecek, 
adlî mercilerde binlerce yeni dava açılması suretiyle, 
emek, zaman ve para kaybına sebep olunacaktır. 

Daha fazla bilgi almak isteyenlere her zaman bu 
bilgiyi verebilirim. 

En derin saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Şahinkaya. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, turizm 
patlaması karşısında önceden alınabilecek bazı önlem
ler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ül
ker, turizm patlamasında önceden alınabilecek bazı 
önlemlere ilişkin gündem, dışı söz istemişlerdir, kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bu yıl gelecek turist sayısında geçmiş 
yıla oranla yüzde yüzlük bir artış olacağı söyleniyor. 
Ege ve Akdeniz kıyısındaki gözlem ve izlenimlerimiz 
de bu yolda. Bundan sevinç ve mutluluk duymamak 
olanaksız. Ancak, bu güzel durum, ilerisi için büyük 
bir tehlikeyi de içinde taşımaktadır. Gelen turistlere 
yer bulamazsak, onlara gerekli hizmeti veremezsek, 
bu durumdan yakınan turistler, Türkiye'ye gelecek 
turist potansiyelini olumsuz etkileyebilir. Bir de buna 
Yunan propagandasım eklersek, durum hiç iç açıcı 
olmaz. Bu bakımdan Sayın Başbakan Özal'ın, «Ge
lin hep beraber ülkemizde bir kampanya başlatalım. 
Temiz, düzenli otellerimizin yanı sıra, evlerimizde 
güzel ve örnek oda hazırlayalım; yer bulamayan tu
ristlere evlerimizi açalım» işaretini yerinde buluyo
ruz. 

Gerçekten de, Türkiye'nin turistik bölgelerinde yaz
lık olarak yapılmış, yazın bazen bir ay, bazen iki ay 
oturulan, sonra kapalı tutulan evler, villalar, daireler 
vardır. Gene bu bölgelerde, evini kapatıp yurt dışına 

veya diğer illere gidenlerin, dayalı döşeli evleri vardır. 
Gene bu bölgelerde, bunların dışında, içinde sahibi 
oturduğu halde turisti de ağarlayabilecek evler var
dır. Sayın Başbakan, mevcut pansiyonlara ek olarak, 
herhalde bunları kastetmektedirler. 

Turist, doğal ve tarihsel zenginliklerimize gelmek
tedir. Bu zenginlikler, petrol, uranyum, altın gibi, iş
letilmesi gereken zenginliklerdir. Üstelik, petrol tü
kenir, doğal zenginlik tükenmez. 

Turist akını, turist patlaması, hızla kalkınma sa
vaşı veren ülkemiz için bulunmaz bir fırsattır. Bu fır
satı kaçırmamak tüm yurttaşlara düşen bir görevdir. 
Başbakanın çağrısını böyle değerlendirmemiz gerek
tiğini düşünüyorum. Bu konuda önce, bu ulusal görev 
halkımıza anlatılarak yardım istenmelidir. «Yer bu
lamayan turiste evini aç» kampanyası, TRT'siyle, ba
sınıyla, üniversiteleriyle, meslek kuruluşlarıyla, devlet 
daireleriyle, okullarıyla topyekûn yürütülmelidir. Üzü
lerek ifade ediyorum, Başbakanın kampanya haberi
ni yalnız üç gazetede görebildim. Bunlardan yalnız bi
ri, birinci sayfada manşet atmıştı. Başbakanın işaret 
ettikleri tam anlamıyla pansiyonculuk değildir, ola
maz. Bu, olağanüstü durumda devlete yardımcı olmak 
ve konuk ağırlamaktır. Bu kampanyaya toplumun her 
kesimi ulusal bir görev için katılacaktır; önce bu an
latılmalıdır. 

Bunun yanında, böyle bir hizmetin nasıl yapılaca
ğı konusunda yeter bilgi verilmeli, istekli yurttaşlara 
yardımcı olunmalıdır. Bunu onbeş, yirmi yıl önce 
Avusturya ve Yugoslavya yapmıştı; bizzat yaşayıp, 
gören olarak konuşuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, bü
tün yatakların kapatıldığı, hiçbir yerde yer bulmanın 
mümkün olmadığı yolundaki bilgiler yüzünden; turis
tik belgeliler için olduğu iyi belirtilmediği için, büyük 
bir yanlışlık yapıldığını zannediyorum. Kapatılanların 
çoğunluğu 105 bin turistik yataktır. Bunun yanında, 
200 bine yakın turistik olmayan otel, motel, pansiyon
lar vardır; bunlar, bu yanlış anlatımdan çok şikâyet
çidirler. «Yer kalmadı» diye birçok vatandaş bu böl
gelere gitmekten vazgeçmişlerdir. 

Şimdi, elimde bir gazete haberi var; Antalya yöre
sinden bir mektup bu; başlığı da, «Pansiyoncular dert 
küpü». Burada şöyle diyor: «1986 turizm sezonunda 
büyük atılım yaptığımız malum. Rezervasyon olayında 
tahminlerin üstüne çıktığımız da bilinen bir gerçek ve 
yetkili ağızlardan, «Yerlilere yer yok, onlar başları
nın çaresine baksınlar» açıklamaları da beyinleri sü-
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rekli olarak meşgul ediyor. Ancak, madalyonun öte
ki yüzü hiç de öyle değil. Pansiyon sahipleri, dokunsan 
ağlayacak kadar dert yüklüdürler. Zira, büyük laflar 
edilen doluluk oranları konusundaki yarış, sadece dış 
turizme doğrudan doğruya hitap eden ve büyük şir
ketlerce önceden kapatılan otel, motel ve tatil köy
lerine yöneliktir.» 

Antalya bölgesinde, hele hele Alanya ve Side'de 
bulunan pansiyon sahipleri, yetkili ağızların bu konuş
ma yarışından son derecede etkilenmiş durumdadır
lar. Bu konuda diyorlar ki, «Bir ortadirek lafı var ve 
biz o kesime hitap ediyoruz; bazı motellerle yarış ya
pacak kadar kaliteli hizmet sunuyoruz. Ancak, Antal
ya'da yer kalmadı, gibi laflar nedeniyle, doğru dürüst 
bir tek yatak bile satmış değiliz. Aman bizim derdi
mize bir çare, yoksa sinek avlamak işten değil...» 

Değerli milletvekilleri, bunun gibi birçok şikâyet 
mevcuttur. Bu yanlışlık hemen düzeltilmelidir. «Yer 
kalmadı» deyimi ölçülü kullanılmalıdır. Ölçüsüz kul
lanma, iç ve dış piyasaları etkileyebilir, bunu kötüye 
kullanmak için hazır bekleyen rakiplerimiz yakınımız-
dadır. 

Sayın milletvekilleri, bir önemli noktaya daha de
ğinmek istiyorum: Çift rezervasyon tehlikesi önlen
memiş gözüküyor. Çift rezervasyon basit bir eylem 
değildir; ekonomik zararı ölçülmeyecek derecede bü
yük olabilen bir eylemdir; bir ekonomik suçtur. Bu 
nedenle, millî ekonomiyi baltalayanlara, eylemleriy
le orantılı ağır ceza verilmesi zorunludur. Bu da, iş 
işten geçmeden hemen yapılmalıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi N alb ant oğlu'-
nun, halk girişimciliğinin gerekliliği ve ekonomiye ege
men kılınması konusunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Sayın Hilmi NaHbantoğlu, halk gi-' 
rişimcilıiğindn ekonomiye egemen kılınması konusun
da gündem dışı söz istem'işlerdir; kendilerine söz ve
riyorum. 

(Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
elUMU NALİBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milettveiktöleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Bugünkü konuşmamda halk girişianciliğiniri ge
rekliliği üzerinde duracağım. Halk girişimciliğinin 
gerçek anlamı, halktan halka sözünün içeriğinde sak
lıdır. Günümüzdeki sömürü düzenini bir düşününüz; 
Ibir de, cumhuriyetçiliğimizin kuruluşundan .beri eko

nomik bağımsızlığımız için uğraş ve «söylenenleri ve 
sonraları da sol ve sosyal demokratların sarf ettik
leri gayretlerini hatırlayınız. 

Şu anda sağcı bilinen kişi ve kuruluşların dahi 
rahatça yapmaya başladıkları halkçı edebiyatı, faz
la değil, sadece on yıl önce ancak, adı «komünist» 
olarak damgalanan! arın ağzında ve kaleminde şekil
leniyordu. 

On'beş, yirmi yıl öncesinden başlayan halk sek
törü, sosyal adalet, emeğin karşılığını almak gibi 
sav ve gayretler, toplumumuzdaki, sosyal politik ve 
ekonomik yapı değişikliğini ve gerçekçi fikirleri ne
relerden alıp, nerelere getirmişti. Ne yazık ki, 1980' 
den beri uygulanan ekonomik önlemlerle bu olgu da
ha hızilı ve bilinçli bir sekilide geliştirilebilecekken, 
âdeta boğazlanmıştır, durdurulmuştur ve insafsızca 
tahrip edilmektedir, 

iBu aşamada, halk girişimci'lüği canlandırılıp, eko
nomik dayanışmaya katılarak, üretim artışının yara
tacağı kâr payı her alanda sosyal adalet ilkesi çerçe
vesinde dağıtılacakken; yani hem somun büyütülüp, 
hem de adil bölüşüm sağlayacakken, büyük holding-
Ter ekonomiye ortak, hatta etkin kılınmış, kredilen-
dirilmiş, hatita döviz hırsızlarına, yabancı sermaye 
ajanlarına, gümrük kaçakçılarına, eroin ve silah ka
çakçılarına, naylon ihracat yapanlara kredilendirme 
yapılmış; üretime değil, ihracat ve ithalata da önem 
verilerek, sanayici de üretimden soğutulmuştur. Yurt 
satfhında yatırımlar yapılmayarak, devletin mevcut 
tesisleri veya kârları satılmak suretiyle nakit temini 
düşünülürken, yüksek gelirli kişilere yüzde 50lik 
faizterle gelir sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Hükümet, çok ortaklı şirketlerin ve kooperatifle
rin gelişmesiyle ise, hiç ilgilenmemiştir; hatta, dev
letçiliği geri plana iteceğini söyleyen hükümet, bir 
yandan da kooperatifleri bile devıletleştinmiştir. 

Bugün görünen manzara çok valhimdir. Ülke eko
nomisi oribeş, yirmi ithalat ve ihracat holdingine ve 
yirmlbeş, otuz bilemedin kırk müteahhitlik firma
sına teslim edilmiş ve bunlarla ilgili çevrelere, ay
rıca halikımızın bir avuç mutlu azınlığına kâr aktar
maları yapılmakta; yani bunların somunu daha çok 
büyütülmektedir. Halkın sofrasından önce eti, süt, 
sonra peynir, zeytin gilbi katık; şimdi de, günde yi
yeceği iki ekmeğin biri de eksilmiş bulunmaktadır. 
Daha ne olacak, belli değil... 

Küçük hesaplar ve çıkarlar uğruna, halkın mut
luluğu elbette feda edilmemelidir. Kuşkusuz, bu ül
kenin sa'hipleri olmaktan kıvanç duyan insanlardan 
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'oluşan Türk halkı, haksız yere yaşadığı sorunlarına 
(mutlak çözüm bulacaktır. 

Bu ana kadar toplumu rahatsız eden konularda 
radikal herhangi bir tedbire henüz gidilmemiştir. 
Şimdiye değin, çeşitli dönemlerde yapılanlar için
de, aldım «reform» alarak koyabileceğimiz herhan
gi bir temel hareket göstermek zordur. Düzeltmeyle, 
patyatiıf tedbirler paketiyle, töplurnumuzun içinde 
bulunduğu bunalıma çare bulunamaz. Hele hele, bu 
hükümetin ekonomik uygulamaları, daha çok sefa
leti geliştirmiştir. Bu hükümet uygulamaları, olsa 
olsa, halkın saadet ve mutluluğunun ve ekonomik 
Ibağımsızl'iğımızın bir alternatifli -olabilir. 

Halkın bağımsızlık ve mutluluğu için, halk gi-
rişrmciliğ'ini ekonomiye egemen kılmak gerekir. 
HaMa el ele vererek halikı yücelltmek, .ekonomik ba
ğımsızlık idealine, halikı, ülkenin gerçek sahibi ya
parak ulaşmak, halk girişimciliğinin amacıdır. Üç 
beş ıtane holdingin ekonomik egemenliğine terk edil
miş ve bozuk düzende sömürülen, fakirleşen, mut-
suzlaşan..:. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayınız. 
Halk girişimciliğine henüz girmediniz, Halk girişim
ciliği hakkında konuşmak istiyorsunuz; ama halk gi-
rişimdi'liği nedir; ne müfetivekiMeri anlayabildi, ne 
ben anlayabildim. Lütfen toparlayınız efendim. 

HİDM1 NAUBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, arif olanlar anUyor. (SHP sıralarından al
kışlar) 

ISömürülen, fakirleşen, mutsuz'laşan bu ülkenin in
sanları, eğer bu bozuk sömürünün... 

'MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Bırak 
Sloganları. 

HİUMil NAUBANTOĞLU (Devamla) — ... bu
günkü ağır sonuçlarıyla sokağa dökülmemişlerse, 
ortamın siyasî koşullarını gördüküerindendir. Halkı 
da sokağa dökmekten kaçınmalıyız. 

'Bu nedenle, gerçeği görerek, bu bozuk düzende 
'hiç olmazsa objektif biçimde düzeltmeler yapmak 
gerekir. Bu bir cesaret değil, bir samimiyet, bilgi 
ve sorumluluk işidir. Bu, sorumluluk yüklenenlerin 
doğal görevi olmalıdır. Halka daha fazla tedirgin
lik vermeye, güvensizlik vermeye, devletten soğut
maya kimlsenin hakkı yoktur. 

29 . 4 4 1986 0 : 1 

| Saygılar sunarım, (SHP sıralarından alkışlar) 
KAŞK1A-N — Teşekkür ederiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I 1. — Fransa ve Federal Almanya'ya gidecek olan 
I Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka-
I dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Ok-

say'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
I Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311013) 
I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

I (Birinci tezkereyi okutuyorum: 
I Türkliye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşmelerde bulunmak üzere 24 Nisan 1986 
I ıtarihinde Fransa ve Federal Almanya'ya gidecek 
I olan Dışişleri Balkanı Vahit Hatefoğlu'nun dönüşüne 
I kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
I Oksay'ın vekitÜk etmesinin, Başbakanın teklifi üze-
I rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna-
| nan. 
I (Kenan Evren 
I Cumhurbaşkanı 
I (BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

I 2. — İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Ba-
I kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa-
I vunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İs-
I mail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görül-
j düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1014) 

I (BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Madrid'de yapılacak Bağumisız Avrupa Program 
I Grubu (IE)PG) Savunma Bakanları toplantısına ka-
I tılmak üzere, 25 Nisan 1986 tarihinde İspanya'ya 
I gidecek olan Miillı Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
I ün dönüşüne kadar; MM. Savunma Bakanlığına, Ba-
I yındırlık ve iskân Bakanı 1. Safa Giray'ın vekillik 
I etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül-
I miüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

(Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

I iBAŞJKAN — Bingilerinize sunulur. 
3. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601) 

esas numaralı sözlü sorusunun yazdı soruya çevril-
I meşine dair önergesi (4/208) 

. 'BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya çev-
| rilme talebi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşı

macılığının Yunan gemileri tarafından yapıldığı id
diasına ilişkin (6/601) sayılı Ulaştırma Bakanına 
sorduğum sözlü sorumun yazılı soruya çeviriyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
'Salim Allcan 

Tekirdağ 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün {6/731) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (4/209) 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Os-
manlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında 
ülkemizde yaşanan bankerlik olayının sorumlularını 
ve bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

BAŞKİAN — Gündemin «Genel Görüşme ve 
iMecli's Araştırması Yapıilmaisına Dair ömgörüşmeler» 
kısmındaki, «Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri 
Osmanlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yılların
da ülkemizde yaşanan bankerl'ik olayının sorum
lularını ve 'bu Gla'yfdan doğan 'sorumların çözüm yol
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi» üze
rinde görüşmelerle başlıyoruz. 

Hükümet?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1980 - 1982 yılları arasında Türkiye'de yaşanan 

'bankerlik olayı ile, 154 bin kişinin bir ömür boyu 
alınterii ile elde ettikleri tasarrufları, emekli ikrami
yeleri, işçi tazminatları, altın ve bileziklerinin satı
şından ekle ettilkileri 35 milyarı aşkın paraları kay
bolmuştur. / 

Yurt ekonomisinde paniğe se>bep olan olayı, dev
let, halkla banker arasına girerek çözmeyi tasarla
mış; ancale, yürürlükteki mevzuatla bunun mümkün 
olmayacağını görünce kanun hükmünde kararname
ler, çıkarmak suretiyle çözmeyi denemiştir. Bilin-
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IBASKİAN — Bir sözlü sorunun gerti istenmesine 
dair tezkere vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının 55 inci sı

rasında yer alan (6/731) esals numaralı sözlü soru 
önergemi, yazılı cevap aldığımdan, geri alıyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla.' 

Yılmaz İhsan Hastürk 
Istanlbul 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiş-
tiir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

diği gi'bi bu amaçla 1982 yılında «Tasfiye kurulları» 
olüşiturulmuş ve sorunun üzerine gidilmiştir. Ancak 
aradan beş yıl geçmesine rağmen sorun yine çözü-
lîemem'iştir; kanayan bir yara olarak hâlâ devam et
mektedir. 

O günden bugüne 200 bin TL. ye kadar ala
caklı olanlara Ödeme yapılmış olmasına rağmen 90 
bin kişi hâlâ alacaklı bulunmaktadır ve sorunun çö
zümünü umutla beklemektedirler. Ancak tasfiye ku
rulları tıkanmıştır. Banker malılarının satışı yapıla
mamaktadır, Hü'klümet, 2874/4 üncü maddeyi tü
müyle uygulamam aktadır. Borçluların mal varlıkları
nın konsolide edilerek, alacaklıların mağduriyetleri
nin gideriîmeiS'i amacı gerçekleşmemiştir. Bugünkü 
hükümet, iikibuçuk yıMır barikerzöde halka çözüm 
iç'in umut verdiği hailde, bu umudu gerçekleştire
memiş ve halkı oyalamıştır. 2874 sayılı Kanun ve 
ibu konuda çıkarılan kanun hükmünde kararnamele
rin amacı da suya düşmüştür. Zîira 200 bin lira öde
mesinden sonra banker mallarının tasifiyesinıden ge
riye bir şey kalmadığı .söylenmektedir. Hükümet son 
aşamada ne bulursam o kadar öderim zihniyetine 
kapılmıştır, 

Bankerlik olayının temelinde ne yatmaktadır? 
'Nsden bu'güne kadar kesin bir çözüme ulaşılama
mıştır? Bankerlik olayının o dönemde izlenen eko
nomi ıpoil'itikaS'i ile bJir ilişkisi var mıdır? Hükümet, 
üzerine düşen göre!vi yerine getirmiş midir? Devletin 
sorumluluk derecesi nödİr? «Vatandaş kumar oyna
dı ve battı» diyen hükümet yetkililerinin bu işteki 
sorumluluk: payı nedir? Tasfiye kurulları bugüne 
'kadar neler yapmıştır? Bu kurulların Devlete mali
yeti ne olmuşitur? Battığı açıklanan 35 milyar lira 
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nerede ve kimlerin elindedir? Milyoner olarak ba-
tıp, milyarder olarak çıkmış ya da bütün para, mal 
ve alacaklarına el konulduğu halde hâlâ lüks hayat 
süren bankerler kimleredir? Bugün bu sorunu nasıl 
çözebiiirfe?) 

Tüm bu soruların cevapları ancak bir Meclis araş
tırması ile ortaya konabilir. Bu yolla Yüce Meclis 
(bifîglendirile'bilif ve Devletin gözü önünde oynanan 
bankerlik dramının acı izleri ancak bu yolla sii-
nebillir. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 98 inci ve İçtü
züğün 1Ö2 ve 103 üncü maddeleri gereği Medis 
Araştırması açılimasını saygıyla arz ederiz. 

•M. Hayrı Osmanlıoğlu 
ve arkadaşları 

Öaziantep 

BAŞKAN'— Hükümet söz istiyor mu efendim? 
.DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSM(ET KAYA ERDEM (tzımir) — Eivet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Saym Baş
kan, Yüce Mecf&in değerli üyeleri; Gaziantep Mil
letvekili Sayın Hayri Osmanlıoğlu ve 43 sayın mil-
lelivekili tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanlığına, Türkiye'de yaşanan bankerlik olayı 
konuşumda Meclis araştırması açılması isteğiyle ve
rilen önerge hakkında sizleri aydınlatmak amacıyla 
söz almış bulunuyorum. 

IBsasen, kamuoyu ve özellikle sayın milletvekilleri 
taralfıridan,' hadisenin oluşumu, oluşum nedenleri, 
gelişimi, gelişilm slüıreci, boyutları ve sonuçları çok 
yakından billjnmdktedir. Ayrıca bu konu basında, 
lehte ve aleyhte olacak şekilde, yeteri kadar halber 
ve makale k'onUsu yapılimıştur. Muhalefet parıtileri-
tmiz tarafından ise, seçfcı meydanlarında, banker 
olayları, aleyhimize olacak biçimde, bütün boyut
larıyla işlenmiştir. Aynı konu, birçok vesilelerle Yü
ce Meclisimizde de gündeme getirilmiş ve cevapları 
verilmiştir. Bu defa da aynı olay, Meclis araştır
ması olarak karşımıza getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
vesileyle, Yüce Meclise bu konuda daha etraflı bil
gi verme imkanını bulmuş oluyoruz. 

(Muhterem rnıiletVekii'eri, tüm arkadaşlarımın da 
takdir edeceği güibi, bankerlik olayı, malî sonuçları 
kadar, sosyal yönleri itibariyle de oldukça önemli 
ve son derecede hassas bir konudur. Bu konuyu de

vamlı bir şekilde ayakta tutmak, olaylar sonucunda 
zarara uğrayan son .derece duyarlı bir kitleyi devam
lı rahatsız etmekten başka bir anlam taşımamakta
dır. 

HÜSEYİN AVNİİ SAĞESEN (Ordu) — Devlet 
Denetlemede bu konuda bir dosya var mıdır Sayın 
Bakan?\ 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSIMET KAYA ERDEM (Dâvamla) — Dinle
yin lütfen, öğrenirsiniz. 

IBankerlik olayı konusunda gugüne kadar deği
şik ortamlarda, muhtelif vesilelerle tartışmaların 
sürdürülmekte olması, ve bugün de Meclis günde
mine getirilmiş bulunması, bu konuda hâlâ bazı te
reddütlerin mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Te-
reddiüEler/in gÜderiimesi, bu olayın her türlü art ni
yetten arınmış olarak 6le aılınimasına ve bazı husus
larda mutabakat sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. 
Şöyle ki: Bankerlik olayına b'ir sorumlu aranıyorsa, 
'bunun sorumlusu, aîyların patlak verdiği 1981 yılın
da işbaşında bulunan yönetim midir? 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Siz de
ğil miydiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efen
dim, lütfen dinlersenliz öğreneceksiniz; lütfen sabre
din, konuşmam bitsin. 

DURıCAN BMİRİBAYER (İzmir) — Biz sizi bi
liyoruz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Madem 
dinlemeyecektiniz, önergeyi neden verdiniz? 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM ^Devamla) — Biz si
zi dinliyoruz.; Sabredin, konuşmam bitsin, mahiyeti
ni öğrenirsiniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Her de
diğiniz gibi bu da doğrudur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
İşte, gerçek nedir, öğrenirsiniz; sabredin. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, müdahale etmeyiniz. 
Sayın hatip cümlesini tamamlamadan müdahale edi
yorsunuz, konuşma insicamını sarsıyorsunuz. Lütfen 
efendim... (SHP siıralaırından 'gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Saym Başkan, 
ses cihazı bozuk. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Müda
hale etmiyorum efendim, 
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BAŞKAN — O ıhaide efendim, devam edelim; 
devam edelim, ıbir faydası varsa devam edelim..̂  

ÎDevam edin Sayın (Balkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI »İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Olaylar bu yönetim zamanında im 'bağlamış ve de
vam.' etmiştir; yoksa bu olay, başlangıcı çok eskilere 
dayanan, uzunca bir süreden beri büyüyerek devam 
eden ve sağlıksız gelişen Ibir oluşumun beklenen so
nucu olarak mı meydana gelımiştıiır? 

Halik arasında «bankerlik» diye 'bilinen işlemle
rin (başlangıcını çok eski tarihlere götürmemiz gere
kiyorsa; sağlıksız gelişmeleri yasal ve düzenli biır or-

* tama kavuşturmak için geçmiş hükümetler hiçbir şey 
yapmamışlar mıdır; yoksa, 'bir şeyler yapmaik isteme
lerine ve çeşitli teşebbüslerde bulunmalarına rağmen, 
teşebbüslerini sonuçlandırma imkânı 'bulamamışlar 
mıdır? 

Bugünkü hükümet neler yapabilirdi, neler yapma
lıydı ve neler yapmıştır? Bütün Ibu hususlara sonun
cusundan başlayarak cevap vermek istiyorum. 

Evvelemirde şunu samimiye'j'.e ifade etmek iste
rim iki; 1980 yılı sonlarından 'İtibaren, işbaşında bu
lunan yönetimler, • sermaye piyasasının sağlıklı bir ya
sal ortama kavuşturulması, bankerlik faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, olayların daha fazla büyümeden önlen
mesi ve zararın asgarî ölçülerde tutulması için ka
rarlılıkla, yasalar çerçevesinde her türlü »gayreti sarf 
etmişler ve her türlü önlemi almışlardır. 

Bugünkü hükümetin ise, işe başladığı tarihte, ka
muoyunun ve sizlerin çok yakından bildiği sebep
lerden dolayı acze düşen banker kuruluşlarının, mev-
cutlarıyla, borç ve alacaklarının tasfiyesi istemlerini 
düzenleyen 2578 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 
çıkarılan 12 adet kanun hükmündeki kararname ve 
2874 sayılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyele
rinin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun yürüdüğe 
konulmuş bulunuyordu. Bizim hükümetimize, ıbu ka
nunlar ile, kanun hükmündeki kararnamelerin uy
gulanması, yeni tasfiye işlemlerinin bu mevzuat çer
çevesinde sürdürülmesi ile sermaye piyasası işlemle-
rin'in bundan böyle yeni sermaye piyasası mevzuatı
na göre disiplin ve düzen içerisinde yürütülmesi gö
revi intikal etmiş bulunuyordu. İşe başladığımız ta
rihe tekaddüm eden günlerde henüz yürürlüğe konan 
yasaların uygulama sonuçlarını almadan yeni düzen
lemelere gitmenin doğru olmayacağını kabul etmek 
gerekir. Aradan 'geçen 2,5 yıllık süre zarfında artık 
uygulama sonuçlan alınmış ve ayrıca tasfiyelerin 
gecikmesine neden olan sorunlar ortaya çıkmıştır. 

29 , 1 . 1986 O: 1 

1 Bu arada sizlere, bugüne kadarki uygulamalar
dan elde edilen sonuçları kısaca açıklamak istiyo
rum. Bu açıklamalarımız aynı zamanda Hükümeti
miz döneminde, bu konuda yapılan icraatın da bir 
ifadesi olacaktır. 

Borsa bankerierinden olan Banker Kastelli Gru
bundaki 227 660 vatandaşa 8 milyar 891 milyon lira 
faiz ve anapara ödenmiş ve bu gruba dahil banker
lik şirketleri olan MENTAŞ ve BÜNTAŞ anonim şir
ketlerinin tasfiyeleri tamamlanarak kapanmıştır. Ban
ker Kastelli Anonim Şirketinin tasfiyesti de sonuç
landırılma aşamasına gelmiştir. 

Ayrıca, kanun hükmünde kararnamelerle getiri
len düzenlemelerle, 100 milyar lira civarında anapa
ra alacağının vatandaşlara Ödenmesi gerçekleştiril
miştir. Böylece bu gruptaki vatandaş iborçları tama
men ödenmiştir, 

Ayrıca, 12 milyar 148 milyon lira Hazine alaca
ğının da devlete intikal ettirilmesi imkânı doğmuş-. 

I tur. 
j Piyasa bankerlerine gelince : Başlangıçta, 259 

adet tasfiye halinde banker, 35 tasfiye kurulu ve 
156 700 banker alacaklısı varken, bugün 223 ban
ker, 21 tasfiye kurulu ve 132 000 banker alacaklısı 
mevcuttur. 

I 36 adet bankerin tasfiyeleri tamamlanarak, tas-
I fiye kurulları kapanmıştır. Böylece, 23 945 vatan

daşımız anaparalarını alma imkânına kavuşmuştur. 
I Bu arada, 2874 sayılı Kanunun getirdiği, şahıs ba-
I sına 200 bin liralık vadeli hesap açılabilmesi imkâ-
I nından yararlanılarak, toplam 127 bin alacaklıya 
I 'anapara, faiz toplamı olarak 24 milyar liralık öde

mede bulunulmuştur. 
Piyasa bankerlerinin tasfiyelerinin bugüne kadar 

I tamamen sonuçlandırılamamış olmasının en önemli 
I nedeni, banker mallarının, müteaddit defalar satışa 
I çıkarılmış olmalarına rağmen, satış imkânlarının bu-
J lunamamasıdır. 

HÜSEYİN ;AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Millette 
I para bırakmadınız ki... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 

I Muhterem millet/vekilleri, tasfiye İşlemleri, çoğunu-
I zun karşılaştığı sorun 'olarak, bilinmekte ve genelde 
I uzamıak'tadır. Burada Bankalar Kanunu görüşülürken 
I de ilgüi banka genel müdürleri ve yetkilileri, banka-
I nın borcuna karşılık ipotek etliği bir gayrimenku-
I 1ün satılarak paraya çevrilmesinin 7 sene sürdüğünü 
I ve dolayısıyla, bankalar yönünden bu müddetin in-
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dirilınesi için (birtakımı hukukî düzenlemelerin gerek
li olduğunu .belirtmişlerdir ve 'Milisimiz de 'bu doğ-
ıruılıtuda düzenlemeler yaparak, Ibu müddetin 2,5 halita 
2 seneye kadar inmesinıi imkân dahiline sokmuştur. 

225 tasfiye telindeki bankerin malılarının tespit 
edilip, bu gayrime&kulerde ipotek, veraset dolayısıy
la 'birçok şahsım alacağı tespit edildikten sonra, haciz 
suretiyle veya iora suretiyle «altısının çok kısa hir za
man 'içeni'Siinde sonuçlanmasının mümkün olmadığını 
hepinizin, içinde yaladığı ibir hukuk olarak bilece-
ğinizi vıeya takdir edeceğinizi umuyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Balkanım, 
işi o raddeye getirımeseydinıiz. 

HÜSEYİN AVNİ 'SAÖBSEN (Ordu) — Emlak 
Kredi Banikası ne kadar kazık yiyecek bu işten Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI DSM'ET KAYA (ERDEM (Devamla) — 
Sayın • millet vekilleri, sizlere hükümetimiz dönemin
de, (banker olayları konusunda yapııllan işleri özetle 
açıklamış bulunuyorum. 

Şimdi de, bu olayların gelişmesinde kimlerin ne 
ölçüde sorumlu olabileceği konusuna, zamanın el
verdiği nispette değinmek istiyorum. 

Evet, ibu olaylara kimler sdbep olmuşlardır?... 

HÜSEYIN AVNI SAÖÖSEN (Ordu) — siz ve. 
Başbakan... 

DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Öğre
nirsin, Ibak... 

HÜtSEYlN AVNIİ SAĞESEN (Ordu) — Kör de
ğiliz, görüyoruz. 

DEVLET BAKANI VE (BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ceha
letten... 

(BAŞKAN — Sayın Sağesen, hiç müdahale etme
diğiniz bir gün oluyor mu? 

HÜSEYİN AVNİ SAÖBSEN '(Ordu) — Müda
hale ettirmeden konuşmuyorlar Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
Bu hitalba maruz kalmamanızı çok isterdim; ama 
heyecanınızı yeneceksiniz. ı(SHP sıralarından gürülltü-
ler) 

HÜİSEYM AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yalan 
mı söylüyoruz Sayın (Başkan? 

TEVFİÎK BİLAL l(Hatay) — Soru sordu, cevap 
verdik efendim. 

BAŞKAN — Artla'yamadım efendim, ne demek 
istiyorsunuz? 

TEVFİK 'BİLAL ((Hatay) — «tBiil'iyor musunuz?» 
dedi; biz de, «(biliyoruz» diye cevap verdik Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Aferin. 
Lütifen müdahale etmeyin efendim. 
(Buyurun devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET (BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tüm 
milletvekili arkadaşlarımın yakından bildiği gibi, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti çok zor şartlar içinde ve 
(büyük fedakârlıklarla kurulmuştur. Ülkemiz, zaman 
zaman, oldukça önemli sosyal ve ekonomik olaylara 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMIET KAYA ERDEM '(Devamla) — !Bu 
'bakımdan, hütün bu durumlar nazarı itibare alına
rak, müteaddit defalar satışa çıkarılan gayrimenkul-
lerin müşteri (bulunamaması dolayısıyla satılamayan
ları göz önünde 'bulundurarak ve bugünkü uyguila-
mıMardalki aksaklıkları da dikkate alarak -açıklama 
da yapıldığı üzere- Balkanlar Kurulunda 'bundan 15 
gün evvel, kamu banker alacaklarının tasfiyesi ko
nuşumda hükümet, kanunların kendisine verdiği 'bir 
imkânla bir yönetmeliği yürürlüğe koymuştur. Bu 
yönetmelikle, Emlak Kredi Bankasında ıbir fon teş
kil edilmektedir ve idaresi de, Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürü dahil, ıbiır kurul tarafından yapıllmak-
tadır., !Bu, icra suretiyle veya satışa • çıikamlıan 'banker 
malılarını, satışa katılımak suretiyle satın alacaktır 
ve bu suretle, banker mallarının bir an evvel satıl
ması sağlanacak, elide edilen paralar da fonda topla
nacak ve hu toplanan paraların, bu bankerden ala
caklı alanlara süratle dağıtılma imkânı olahikcelk-
•tiır. Hükümet olarak hizinn bugüne kadar, tasfiyele
rin neticesinde hunların süratle sonuçlandırılması 
için izlediğimiz yol (bu oldu ve huna ait (bir yönet
melik de yürürlüğe konuldu. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Yönetimdik yayınlandı mı Sayın 'Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEIM (Devamla) — 
Bakanlar Kurulundan çıktı; zannediyorum dımza-
da. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — İm
zada ise, henüz, yürüdükte değil. 

DEVLET (BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Bakanlar Kurulundan geçti, yürürlüğe konuılmak 
üzere. 
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'sahne olmuştur. 'özellikle 1970'li yıllarda 'başlayan ve 
1980'lere doğru giderek ağırlaşan, ülkenin her kesi
minde ve toplumun her düzeyinde yaşanan bunalımlı 
'günlerin, ıbir an için hatırlanmasında yarar görüyo
rum. Bu döneme, her türlü art niyetten arınmış ola
rak 'bakanak, görülecek manzarayı objektif olarak 
değerlendirmek ve ondan sonra yönetimde bulunan 
sorumlulara, çok eskileri de ilgilendirebilecek soru
lar yöneltilirken, alınacak cevapların kimlerin savun
ması olabileceğini iyice düşünmek gerekir. 

Esasen, halk arasında «bankerlik» diye bilinen bu 
'konuda, yasal sınırları itibariyle 'birbirine çok yakın; 
fakat Ibifbirinden oldukça farklı çok sayıda karma
şık alayların 1980 sonlarına kadar düzensiz ve disip-
lin'siz bir şekilde 'gelişmesinden, geçen zaman içeri
sinde değişen şartlara göre şekil de değiştirmek su
retiyle, giderek büyüyen, o günlerin şartlarına göre, 
'küçük tasarruf sahiplerine cazip görünmekle birlikte, 
bunları her gün biraz daha fazla yutmaya devam 
eden, yürürlükteki hiçlbir yasal sistemle tam olarak 

, bÜtünleştirilemeyen, son derece üzüntü verici malî 
ve sosyal sonuçlar doğurabilecek gün-be-gün daha 
fazla yaygınlaşan uygulamaların gözler önünde geliş
mesi ve 1980*li yılların yönetimlerine devredilmesi 
olarak izlenmektedir. Nitekim, evveliyatı çok eskilere 
dayanan bu konudaki gelişmeleri, 1962 yılından iti
baren herhangi bir gazetenin, yılın tesadüfi bir gü
nündeki sayısından alınacak ilan örneklerinin taki
binden de anlamak mümkündür. 

'Bankerlik olayındaki bilinen sonuca doğru ha-
hızlanarak gelişen başıboş gidişatı aynen devralan 12 
'Eylül 1980 yönetimi veya 20 Eylül 1980 tarihinde işe 
başlayan hükümet, vatandaşın zarara uğratılmış ol
masının tüm sorumluluğuna muhatap olabilecek hiç
bir menfî girişimde bulunmamıştır. Tam aksine, der
hal işin disiplin altına alınması, yasal 'boyutlarının be
lirlenmesi, olumsuz gelişmelerin daha fazla vatandaşı 
zarara uğratmaması için, idarî ve yasal tedbirleri 
almaya girişmiş veya alman yasal tedbirlerin uygu
lamasına devam etmiştir. 

Kanunun ne kadar sevimsiz ve çok yönlü karma
şık yanları bulunduğu ortada idi. Ayrıca, yapılacak 
ciddi 'girişimler sonucunda ilgili 'tüm malî kesimle 
birlikte, yüzblnlerce vatandaşın, oldukça önemli öl
çülerde zarara uğrayabilecekleri biliniyordu. Alına
cak tedbirler sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri 
ve çalkantıları göğüslemek de, 12 Eylül 1980 yöne
timlerine düşmekteydi. 

'Burada bir hususun altının önemle çizilmesinde 
ve öyle bilinmesinde yarar vardır. Bankerlik faali
yetlerinin bir düzen içerisine alınması ihtiyacın ilk 
hissedildiği dönemlerde sağlanabilseydi, yaşanılan acı 
tecrübelerin boyutları, hiç kuşkusuz bu ölçüde olma
yacak ve belki de ekonominin tümü itibariyle hisse
dilmeyecek ti. 

HÜSEYfN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Şimdi 
bankalar veriyor, bakalım ne olacak? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Diğer 
taraftan, gerekli yasal düzenlemelerin getirilmesinde 
gecikilmesi halinde ise, banker olayının çok daha 
vahim sonuçlar doğurabilecek boyutlara ulaşacağı 
muhakkaktı. 

Bu düşüncelerle ve üstlenilen sorumluluğun bilinci 
içerisinde olan zamanın yönetimi, sorunu çözme yo
lunda gereken çabayı göstermiştir. Bu amaçla Maliye 
Bakanlığı, daha önce yapılmış çalışmalardan da ya
rarlanmak suretiyle ilk ciddi çalışmayı yapmış ve 
sermaye piyasası tanzim edecek yasa tasarılarını ha
zırlamıştır. Kasım 1980'de, hükümete gelişinden bir 
ay sonra, ilgili mercilere sunulmuş olan bu tasarı, 
Temmuz 1981 tarihinde yasalaşmış ve yasanın yü
rürlük tarihi 1.2.1982 olarak kabul edilmiştir. 

1.2.1982 tarihinden önce, bankerlere iş yapma 
müsaadesi verme, bankerlik fali'yetlerini denetleme 
ve tedbirler alma konularında Maliye Bakanlığının 
hiçbir yetkisinin bulunmadığını vurgulamak isterim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Va
liler, Maliye Bakanlığının temsilcisi değil mi Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI Î9MET KAYA ERDEM (Devamla) — Hep
sini dinleyin de, ondan sonra öğrenirsiniz. 

'M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Va
liler, devletimizin temsilcileri değiller mi Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, devam 
edin efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Konuş
mayı kessinler de, öyle başlayım efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

H. BARTŞ CAN (Sinop) — Her şeyi siz biliyor
sunuz, başka bilen yok!. 

'BAŞKAN — Devam ederseniz kesilir efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1 Tem
muz 1981 tarihinde yasalaşan, 1 Şubat 1982 tarihin-
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de yürürlüğe girmesi öngörülen Sermaye Piyasası 
Kanunu ile, Maliye Bakanlığına ilik defa .1.2.1982 ta
rihinde 'görev verilmiş ve bu suretle sermaye piyasası 
ve bankerlerin denetlenmesinde bakanlık yetkili kı
lınmıştır. 

lBahse konu kanunun yürürlük tarihinin 1 Şubat 
1982 olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı, bu kanun
dan doğan yetkilerini ancak <bu tarihten sonra kul
lanabilme durumundaydı. Oysa, Ibarikerlik faaliyetle
rinin gidişatı, olaya derlhal müdahale edilmesini ge
rektiriyordu. Bu, düşünceyle, Maliye Bakanlığı, Ser
maye Piyasası Kanununun yürürlüğe girme tarihi 
olan 1 Şubat 1982 tarihini beklemeden harekete geç
miştir. 

Piyasada mevcut hali, altı ay daha olduğu gi'bi 
Ibırakmanın çok hü'yük sakıncalar doğuracağı, bu sü
re içinde yurt düzeyine yayılacak faaliyetlerin kont
rolünün çok daha zor olacağı ve pekçiok kişinin mağ
duriyetine meydan /verileceği dikkate alınarak, konu
nun üzerine ilave bazı tedbirlerle gidilmesini sağla
yacak ek tasarı Millî Güvenlik Konseyine sunulmuş 
ve 1980 ynlında getirilen değişikliklerle, piyasada çe
şitli milî faaliyetlerin disipline edilmesi, 15 Eylül 1981 
tarihli kanunla imkân dahiline sokulmuştur. 

Bu yetkiyle Maliye Bakanlığı, hukuken ve fiilen 
devreye girmiştir ve 15 Eylül 1981 tarihinden 'itiba
ren, banker İlamlarının kontrolünün Merkez Bankası 
aracılığıyla yapılmasını sağlamıştır, ilk defa büyük 
'bankerler ilan muhteviyatı bakımından kontrole alın
mış; piyasa bankerlerinin 'basın ve yayın organların
daki ilanlarına, vatandaşın aldatılmasını önlemek 
için son verilmiştir. 

15 Eylül 1981 tarihinden sonra, bankerlik firması 
kurmak isteyenlerin, eskiden olduğu gibi vali ve 
kaymakamlıklardan değil, ancak Maliye Bakanlığın
dan izin belgesi almaları halinde faaliyetlerine devam 
edehileoekleri duyurulmuştur. Bununla beraiber, bu 
bakanlığın yetkili olduğu dönemde hiçbir firma ve 
kuruluşa yeni izin belgesi verilmemiştir. 

Ayrıca, 15 Eylül 1981 tarihi itibariyle faaliyet gös
teren bankerlerin bir ay içinde müracaat etmeleri, 
bankerlik kuruluşu yetkililerinin adı, soyadı, sermaye
si, aldığı iznin tarih ve numarası, hangi tarihte faali
yete geçtiği, toplanan para ve bunlar karşılığında ve-' 
rilen menkul kıymetin cinsi gibi bilgilerin açıklan
ması istenerek, envanter oluşturulması çalışmaları 
başlatılmıştı. 
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Bankerlerin, 15 Eylül 1981 tarihi itibariyle çek ve 
bono karşılığı para toplamaları yasaklanmış olduğu 
da dikkate alınırsa, Maliye Bakanlığının yetkili kılın
dığı ilk günden itibaren, piyasayı düzenleme ve va
tandaşın mağdur olmasını engelleme çalışmalarına 
süratle giriştiği görülecektir. Ayrıca, kısa aralıklarla 
vatandaşın uyarılmasına da devam edilmiştir. 

Öte yandan, yukarıda sayılan tedbirler yanında, 
bakanlık, derhal denetimlere başlayarak, o döneme ka-
darfci gecikmeden doğacak sakıncaları bertaraf etmek 
istemiştir. 

16 Ekim 1981 tarihinde bir bakanlık tebliği çıka
rılarak, kamuoyuna bir açıklama yapılmıştır. Bu teb
liğ ile, bankerlik faaliyetine devam etmek üzere ba
kanlığa müracaatta bulunan 278 bankerin isim ve ad
resleri listeler halinde ilan edilmiş; bunların durumla
rının incelendiğini, incelemeler sonucunda faaliyetleri
ne devam edip etmeyecekleri konusunda ayrıca karar 
verileceği bildirilmiş; bunlar dışında kalan bankerlere 
ise, vatandaşların kesini ilkle para yatırmamaları ge
rektiği hususu vurgulanmıştır. 

Hatırlanacağı üzere, piyasa bankerleri dediğimiz ve 
büyük çoğunluğu Ankara'da olan bankerlerin 1981 yılı 
sonunda batışlarından altı ay sonra ortaya çıkan bor
sa bankerleri krizinde toplam 227 bin vatandaşımızın, 
hiçbir zarara uğramadan, faiz ve ana paraları dahil, 
bütün alacaklarını tahsil edebilmeleri, ancak bu ted
birler sayesinde mümkün olmuştur. Eğer, bu tedbir
ler zamanında alınmamış olsaydı, bugün karşımızda 
bankerzede olarak görülen ve sorunları yeni düzenle
melerle halledilmeye çalışılan miktarın üzerine 227 
bin kişinin daha ilave edileceğini bilmemiz lazımdı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayalım efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Benim 
konuşma sürem 20 dakikaydı. Müdahaleler nedeniy
le geçen süreyi nazarı itibara alacağınızı umuyorum. 

BAŞKAN — O durumu hesaba katıyorum efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Alınan 
tüm önlemlere rağmen, sonuçta bir zararın doğma
sı ' kaçınılmazdı. Zarara uğrayan ve çıkarları bozulan 
çeşitli çevreler, bir suçlu arama telaşı içinde, başın
dan beri yetkili olduğu sanılan Maliye Bakanlığı ve 
zamanın bakanı olarak da şahsımı hedef almışlardır. 
Bu düzenleme görevi hangi bakanlığa verilmiş olsay
dı, o bakanlık, bankerlik olayı ile muhatap edilecekti. 
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1962 yılından itibaren başlayıp, 15.9.1981 tarihi
ne kadar, büyüyerek, sağlıksız gelişen piyasayı dü
zenleme ve denetleme görevi verilen bakanlığa hadise
nin sorumluluğunu yüklemek, gerçekleri saptırmaktan 
başka bir şey değildir. Üstelik, bankerlerin batışı ola-

- yını dönemin Maliye Bakanı olarak benim, «Vatan
daş kumar oynamıştır» şeklindeki beyanıma bağlayan 
iddialar dahi -yüce Meclise sunulan önergede de ol
duğu gibi- ileri sürülebilmi'ştir. Bu şekildeki bir beya
nın, yanlış anlama sonucu, bir gazetenin iç sayfasın
da büyük puntolarla yer aldığında hayli kuşku duy
muştum, Doğrusu, bu beyanat üzerine, halkın, panik 
duygusuyla bankerlere hücum ederek, parasını çek
mek isteyeceğini düşünmüştüm. Oysa bu endişem ger
çekleşmedi. Vatandaş bu tarihten itibaren de banker
lere para yatırmaya devam etti. 

öte yandan bir başka kesim tarafımdan, tarafıma 
ûzafe olunan beyanatla, «Maliye Bakanı, tasarrufların 
(bankalardan bankerlere gitmesinden endişe duyduğu 
için bunu söylüyor. Esasında paralar bankalardan ban
kerlere gidiyor, bu daha iyidir. Siz, Maliye Bakanına 
inanmayın» şekliyle de bu beyanlar devam etti. Ne var 
ki, bu iddialar, olaym iyi bilıinmemesiinden ve gereği 
gib'i tetkik edilmeden değerlendirilmesinden kaynak
lanmaktadır. 

Uzun bir geçmişi olan bankerlik olayında, olayla
rın gelişmelerinin seyri dikkate alınarak, 1981 yılın
da alınan önlemler eğer evvelki yıllarda alınafeilsey-
di, toplumun çok daha az bir kesimi bu işten zarar 
görecek ve maddî kayıplar da bu ölçülere ulaşma
mış bulunacaktı. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Siz vardınız 
o zaman... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ha
diselerin, 12 Eylül 1980 yönetimince, büyüyerek alın
dığını söylüyorum. O dönemde ilk geldiğimizde yaptı
ğımız... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Belki de 
birkaç bin kişinin birkaç milyar zararı ile sorunu nok
talamak mümkün olacaktı, önlemlerin alınmasında 
daha da geç kalınsa, yani 1983 veya 1984 yılında bu 
kararlar alınsaydı, toplumun çok daha geniş bir bö
lümü -belki de milyonlarca vatandaş- trilyonlara ula
şan zararlarla karşılaşabileceklerdi. 

Bu itibarla, konuyla ilgili yetkiyi alır almaz, za
manında karar yermek suretiyle, olayları daha da bü
yümeden önlemiş olan yönetimi, değil muhatap al
mak, kanaatrmca en azından, olayın üzerine gitmekte
ki cesaretinden dolayı kutlamak gerekir. (SHP sırala
rından gürültüler) 

'Görüldüğü üzere, 1980 sonrası yönetimleri, gere
ken tüm yasal önlemleri vakit geçirmeden almış ve 
yasalar çerçevesinde uygulamalara devam etmiştir. O 
halde, 1980 yılı ve daha önceki yönetimler mi, yapıl
ması gereken işleri yapmamışlar ya da yasal önlemleri 
almamışlardır? Sorumluluk daha önceki hükümetlere 
mi aittir? Asla böyle bir iddiada bulunmak istemiyo
rum. 

HÜSEYİN ÂVNİ SAĞESEN (Ordu) — O zaman 
kim?.. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Dinle- • 
yin efendim, dinleyin. 

O halde, eksik olan neydi? Eksik olan, sermaye 
piyasasının yasal ortama kavuşturulmamış olmasıydı. 
Önceki yönetimler, 1962 yılından itibaren konunun 
üzerimde durmaya başlamışlar; HASTAŞ olayıyla bir
likte, ilki 1969 yılında, ikincisi 1972 yılında olmak 
üzere, iki kanun teklifi o zamanki Meclislere sunul
muştur. Tasarılar görüşülüp kanunlaştırılamadığı için 
kadülk olmuşlardır. 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, 1973 - 1980 döne
minde vergi kanunları .gibi en önemli kanunların Mec
lislerden çıkarıtamadığı ve bütün bu tasarıların 1980 
sonrasında kanunlaştığı da bir gerçektir. O halde, 
söz konusu yönetimler de konunun önemini bilmiş
ler ve Meclislere sundukları tasarılarla bunu kanıt
lamışlardır. 

12 Eylül 1980 sonrası yönetimleri sırasında yasa 
çıkarmadaki prosedür kolaylığının olaylara en kısa 
sürede müdahale imkânı verdiğini ve banker konusu
nun daha vahim sonuçlara sebep olmadan, nispeten 
daha az zararlarla atlatılmış olduğunu ifade etmek is
terim. 

Sayın milletvekilleri, sağlıksız piyasalarda sağlık
sız işler yapanların, zarar etmeleri, hatta batmaları 
mukadderdir. Bu batışların sorumlusu, ne o anda 
yönetimde olan idaredir, ne de uzunca bir dönemin 
hesabının mevcut yönetimden sorulması haklı bir 
davranış olur. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim : Banker
lik olayları sonucunda, vatandaş ve devlet büyük tec
rübe kazanmış, toplum ve ekonomi açısından, olay-
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lar aısgarî zararlarla kapatılmıştır. 1982 yılında benze
ri olaylar, Amerika, İtalya ve Kuveyt'te, sermaye pi
yasasını düzenleyen yasal ortam mevcut olmasına rağ
men, çok daha büyük boyutlarda yaşanmış ve anı
lan ülkelerin ekonomilerinde de büyük tahribata se
bep olmuştur. 

Hükümetimizin, bu konuda gerekeni hassasiyetle 
yapmış olduğu kaatindeylz. Türkiye'mizde bugün ser
maye piyasası, sağlıklı yasal bir ortama kavuşturul
muştur. Kısa bir süre önce faaliyete geçirtilen Menkul 
Kıymetler Borsası, 'bu pdyaisanın güçlenmesinde aktif 
bir rol oynayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda yaşanmış olan 
acı tecrübe, muhakkak ki, vatandaşlarımızın, tasar
ruflarını değerlendirmede dalha bilinç! hareket etme
lerimi sapama 'baklanından etkÜü olacaktır; 'bu ise, ülke
mizde sermaye piyasası ve menkul değerler borsası 
sisteminin dalha sağlıklı ve sağlam bir zeminde geliş
mesi demektir. Bu konuda halkımızın, devletlin ve ma
lî kesimin elde ettiği deneyimlin önemlini, vurgulaya
rak ifade etaek isterim. 

Bu açıdan, 1980 sonrası yönetimlerini ilgilendir
diği kadar, çdk sayıdaki geçmiş dönem hükümetleri
ni de ilgilendiren ve her dönemde olaya yasal 'boyut
lar kazandırma çalışmalarının mevcut olduğu inan
cıyla, bu konuda 'bir sorumluluk aramak verine, di
ğer ülkelerin yılarım verdiği sermaye piyasası olu
şumuna hız vermiş ve uygun bir ortamı hazırlamış 
olması 'bakımından, yaşanan olayların kaçınılmaz do
ğal gelişmeleri olarak müspet yönüyle değerlendiril
mesi gerektiğini düşünüyoruz. 

HÜSEYİN AVM SAÖESEN (Ordu) — Sa
yın Balkan, o zaman bir takdirname hazırlayıp da ve
relim bari. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HSİMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
onu da vereceksiniz ileride. 

DURCAIN EMÎRIBAYER (tamir) — Sayın Ba
kan, bereket versin ki, o zaman muhalefet yoktu; yok
sa onu da muhalefete yüklerdiniz. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Konuş
mamın 'başında da ifade et'tfiğim gibi, 'bankerlik olay
ları hakkında, yıllardır, toplumun hemen her kesimi 
tarafından, söylenebilecek her şey söylenmiş, basında 
'haber ve .makale konusu yapılmış ve bütün boyutla
rıyla incelenmiştir. Bu olay birçok vesilelerle yüce Mec
lise de getirilmiş ve tartışma konusu yapılmıştır. Şim
di de aynı olay Mecıls araştırmasına konu yapılmak 
niyetliyle yenliden önümüzde bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, bu konu, seçim öncesinde de bü
tün yurt sathında ve 'bilhassa bankerlik olayının en 
fazla cereyan ettiği Ankara'da, tamamen aleyhimize 
olabilecek şekilde işlenmiş ve hatta kitap ve broşürler 
basılarak dağı'tılmıştır. Bunlara rağmen, halkımız olayr 
lan sağduyu ile değerlendirmiş ve seçimlerde politik 
tercihini partimiz lehine yapmıştır. En fazla oyun An
kara'da alınmış olması bunun anlamlı 'bir ifadesidir. 

Bankerlik olaylarının nasıl başlayıp geliştiğini, hü
kümetimizin hu olaylara yaklaşımım, şimdiye kadar 
yapılanları ve getirilen son düzenlemeleri de bu ve
sileyle yüce Meclise bir kere daha açıklama fırsa
tını bulmuş olduk.- Bu açıklamalar karşısında, ban
kerlik konusuyla ilgili olarak gereken her şeyin ya
pıldığı ve yapılmakta olduğunun daha iyi anlaşılacağı 
kanaatindeyim. 

Konunun dalha fazla üzerine gidilmesinde bir ya
rar bulunmadığı inancıyla, 'Meclis araştırmasını ge
rekli görmüyor, önergenin reddini hükümet adına, 
yüce Meclİslten talep ediyoruz. 

Hepinizi saygılarla ıselamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) 

HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Araştır
ma açılmasından (korkmaymız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hayri Osmanlıoğlu; buyurun. (pHP sıralarından al- • , 
kışlar.) 

SHP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLI
OĞLU (Gaziantep) — iSayın Başkan, sayın millet
vekilleri; gönlümüz, sayın balkanın burada, «Beş se
nedir bekleyen bankerzedelerin yaraılarını şu şekilde 
»arıyoruz» demiş olmalarını isterdi; 'fakat, «getirdik» 
getirdikleri Çözümün nasıl 'bir çözüm olduğunu -ken
dileri de dahil- hâlâ hiç kimse bilememektedir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan konuşmasında devamlı olarak, «öğ
renirsiniz, öğrenirsiniz» dedi. Neyi öğreneceğiz? 
Söyle de öğrenelim. Şimdi kendisi dinlesin de, 'öğ
rensin; bankerlik nasıl doğru, nasıl gelişti, ne oldu, 
kabahat kimin, kabahati oasıll ve nerede işlediler? 
Dinleyin Sayın 'Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 

1980-1982 yılları arasında Türkiye'de yaşanan 
bankerlik olayı hakkında Meclis araştırması açılması 
(amacıyla verilen önerge üzerinde, 'SOP Grulbu adına 
görüşlerimi dile getirmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. Grubum ve kendim adına hepinizi 
en içten duygularla selamlarım. (SHP sıraılarından al
kışlar) 
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Bankerlik dayı nedir? Bankerlik oılayı, Türkiye'de 
1980-1982 yılları arasında devletin resmen ruhsat ver
diği, «Bankerlik yapabilirsin» diye müsaade ettiği 
olaydır. 193 3'terde tedvin edilmiş Ödünç Para Ver
me Hakkındaki Kanuna dayanılarak, halktan faiz 
karşılığı para toplayıp, üçüncü 'kişilere daha yüksek 
faizle satan kişi ve firmaların... 

HÜSEYİN AVNÎ SAÖESEM (Ordu) — Sayın 
Bakan, siz de dinleyin; bakın, 1933 senesinden ge
diyor bu iş. Siz de -bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, Başkanlığın bir yet
kisi olduğu zaman 'biz soruşturuyoruz; ama Başkan
lığın bir yetkisi yok, ne yapalım? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sizi mi dinleyeceğiz, hatibi mi dinleyeceğiz Sayın 
Başkan? 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (De'vamla) — 24 
Ocak kararları ve faiz hadlerini serbest bırakan 1 
Temmuz bankacılığı sonucu, tefeciliğin suç olmak
tan çıkarılması ile uygulamaya konulan yeni eko
nomik politikaların, serbest piyasa ekonomisinin, 
hükümet edenlerin hata ve ihmalleri sonucu, haliktan 
154 bin kişinin, Ibir ömür boyu aiınteri ile elde et
tikleri tasarruflarının, emekli ikramiyelerinin, 'işçi taz
minatlarının, altın, ve bileziklerinin satışından elde 
ettikleri 35 miyar lirayı aşkın parasının kaybı ile 
sonuçlanan 'feci bir olaydır. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — 224 
bin kişi, 224 bin,.. 

M< HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Meclis araştırması istemimizin 
nedenli : İBu olayda, idare edenler, hükümet, yani 
devlet çarkını döndürenler o kadar çok ve çeşitli 
ihata yaptı, o kadar çok ve büyük yanlışlıklar ser
giledi ki, sadece :bu olayı (araştırmakla, Türk ida
resinin bugünkü bütün zaaflarını, noksanlıklarını, 
hatalarını; halka, memlekete ve demokrasiye ters 
düşen yönlerini ortaya koymak mümkündür. Bu ola
yı inceleyiniz, Türk idaresine yeniden yön veriniz; 
bu mümkündür. İşte onun için Mecılis araştırması 
istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1981 yılının son günlerinde, 
önce Maliye Balkanının sorumsuz beyanları ve son
ra da Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konan 4 noiu 
Tebliğ ile bankerlerde panik başlayınca, devlet, ban
kerlik 'olayını, halikla banker arasına girerek çözme
yi öngörmüş; bunun, mevcut hukuk yollarıyla müm
kün olamayacağını da görerek, kanun hükmünde ka
rarnameler çıkararak, olayı yeni düzenlemelerle çöz

meyi planlamıştır. Amacın, 'bankerlere yatırılan pa
raların .güvenceye alınması olduğu da söylenmiştir. 
Bu maksatla tasfiye kurulları ıkurafaıuştur. O gün 
bugün tasfiye kurulları görevdedir. Bu kurullar, hal
kın bankerlerde olan" 'alacaklarını tespit etmiştir. An
cak, taşıl amacı olan, bankerlerin ıgayrimenkulleri dı
şında, menkul mallarının, para ve üçüncü kişilerdeki 
hak ve alacaklarının tespitini maalesef yapamamıştır. 
Böylece, faiz karşılığı bankerlerden milyonlarca lira 
borç para alan üçüncü kişiler, firmalar, para ve mal-

* lıarını kaçırma olanaklarıma kavuşmuşlardır. Bugün 
bankerlik olayında görülen çözümsüzlüğün nedeni de 
budur. Hükümet, hata üstüne hata yapmıştır. 

O günlerde Maliye Bakanlığı, bankerlerin evrak
larına, mal, alacak ve paralanna el koyma yetkisi
ne sahip olduğu halde, ıbunu yapmamış, tasarruf
ları güvenceye almayı düşünmemiştir. Hükümet, ka
nun hükmündeki kararname ile, devletin ruhsat ver
mediği kişi ve kuruluşları da banker kabul ederek, 
sorunun genişlemesi, yaygınlaşmasıyla, çözümsüzlü
ğün tohumlarını daha o günlerden atmıştır. Tüm ban
kerlere, bir aylık tasfiye isteme süresi tanınması ve 
sürenin uzatılmasıyla, mal ve paralarını kaçırma fır
satı verilmiş; «Tavşana kaç, tazıya tut» denmiştir. 

Ayrıca, üçüncü kişilerdeki toak ve alacakların 
bildirilmesinin kendi isteklerine bırakılması ve bun
lara yüzde 10 temerrüt faizi uygulanacağının tedvini, 
'bankerlerle üçüncü kişileri anlaşmaya itmiş ve bu 
tisi çığırından çıkarmıştır. 

idarenin bu denli yanlış ve mantıksız tutumu, ka
nunlarla, kanun hükmündeki kararnamelerle geti
rilen sakat ve hukuka ters düşen düzenlemeler, ban-
kerzede fıalkın hak ve alacaklarının kaybına neden 
olmuştur. İlgililer ise suçu -biraz önce sayın bakanın 
da söylediği gibi, «tecrübe kazandık» diyor- tecrü
besizliğe yüklemişlerdir. Ancak, devlet adına yapılan 
bu yanlışlıkların zararına, her seferinde halkın kat
lanmasını beklemek ve son aşamada onlara, «Ban
kerin malı yok» demek, insafsızlık değil midir? (SHP 

.sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu, bir yerde, 
devlet zaafının, hükümetin beceriksizliğinin, idare
nin amaç dışı hizmet vermesinden doğan zararın, 
baıkarzedelere fatura edilmesi değil midir? Bu na
sıl nükümet etmektir; kimden yana hükümet et
mektir? Halk arasında ve basında Dallas çiMufcle-
rinden, kayyum -usulsüzlüklerinden, tehdit ve bekçi 
ölümlerinden, inalların kaçırılmasından, sahte öde
melerden, Mafia'dan söz edilmesi işte bu nedenle
dir. (SHP sıralarından, «'Bravo» sesleri, alkışlar) 
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lora, İflas Hukukundaki alacaklılar masası yeri
ne kaim olan tasfiye kurulları, kuruluş amacını kısa 
sürede yitirmiştir. Burada tersine 'bir çalışma sergi
lenmiştir. Rahatsızlıklar ayyuka çıkmıştır; duymadı
nız mı? 

Sayın milletvekilleri, Danışma Meclisinde 2874 
sayılı ıKanun görüşülürken, tasfiye kurullarınca tes
pit edilen tablo da ortaya konmuştur. Buna göre, 
bankerlerin, menkul ve gayrimenkul mal varlıkları
nın 38 milyar olmasına karşılık, bankerlerin borala
rının 52 milyar olduğu söylenmıiştir. Bu durumda, 
boırç ve alacak dengesıinde bir açık görülmektedir. 

Ancak, hemen vurgulamak isterim ki, bu açılk ger
çek bir açık değildir. Burada soru sorarak dikkat
lerinizi 'bir noktaya çekmek istiyorum : Devlet, ban
kerlerin birbirinden olan muvazaalı alacaklarım öde
mek zorunda mıdır? Devlet, kendi alacağını -Sayın 
Erdem'in deyimiyle- 'bankerlerle oynaşan bankaların 
alacaklarını erteleyemez mi? O zaman, 'bankerlerin 
borçlarının toplamı 35 milyara düşmekte, 'borç ve 
alacak dengesi sağlanmaktadır. Bu durumda, Hazine
nin, yani fonun bir zaraırı söz konusu olmayacak 
ve gayrimenkul mallar, enflasyonla yıldan yıla de
ğerlenerek, borç ve 'alacak dengesi lehte gelişecek, 
sorunun çözümü kolaylaşacaktır. Hükümet herhalde 
onu bekliyor; ^Bankerlerin malları değerlensin, enf
lasyonla halkın alacakları sıfıra düşsün» diyor. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edime) — Bilerek ya
pıyor. 

M. HAYRI ÖSMANLIOĞLU (Devamla) — Ma
lı olan ve olmayan banker tasnifliyle çözüme gidile
mez. Zira, bankerler arasındaki muvazaalı senetler 
vardır. Bu bir tuzaktır; hükümeti uyarıyorum. Hail 
böyle iken ve çözüm mümkün iken, Sayın Özal'ın, 
«Bundan böyle bankerlerde ne miktar mal varlığı 
tespit edilir ve satılırsa, o kadarını öderim» demesi, 
kendisinin hesap adamlığına yakışmıyor. Ayrıca bu, 
hukuka da saygısızlıktır. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Devlet 
mi ödesin? 

M. HAYRI ÖSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Dinleyin. 

Diyelim ki, 'bir bankerin mal varlığı borçlarının 
sadece yüzde lO'unu karşılıyor. Bu durumda o ban
kerden bütün alacaklılar yüzde 10'a halk sahibıidir-
ler. Halbuki, bankerlerde 200 bin Türk Lirasına ka
dar parası olanlara, alacakilarının 'tamamı kanunla 
ödenmiştir. Aynı bankerden 5 milyon alacaklı olana 
İse yüzde 10 hakkı kadar ödenecek mal varlığı kal-
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mamıştır. Yani devlet, banker mallarını tasfiye eder* 
ken, fazlaya hak sahibi olanın hakkını, 200 bin Türk 
Lirasına kadar hak sahibi olanlara dağıtmıştır ve 
şimdi de, bankerde mal varlığı yok denıilmektedir. 
Bu nasıl bir hukuk anlayışıdır; devletin buna hakkı 
var mıdır? Devlet, ahmet'kı bakkını mehmet'e ba
ğışlamaya yetkili midir? işte bu nedenle, Sayın Baş
bakanın söylediklerinin hukukla bağdaşır bir yanı 
yoktur; hesap da lortadadır. 

Devlet, 200 bin Türk Lirasına kadar yaptığı öde
meler için «Ben bunu Hazineden verdim, sosyal bir 
yardım yaptım, kişi haklarına dokunmuyorum» de
se... Bunu da söylemiyor. 

Sayın milletvekilleri, burada sadece bir örnek 
verilmiştir; olayda binlerce örnek ve değişik tablo
lar vardır. Bankerlerin ödeme güçlerinin yüzde 1' 
den yüzde' 100'e kadar değişik oranlarına göre ör
nekleri çeşitlendirmek ve doğabilecek haksızlıkları 
tahmin etmek mümkündür. 

Hiçbir mal varlığı tespit edilmemiş bankerler var
dır. Halktan topladıkları paraları bunlardan saracak 
bir merci yok mudur? 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Hukuk 
mahkemeleri var. 

M. HAYRI ÖSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Devlet niçin vardır? Aynı bankerden 'alacaklı iki ki
şiden biri parasının tamamını alırken, bir diğerinin 
parasının sadece yüzde l'inıi alması, hak sahipliği, 
özel hukuk, kanunlar karşısında vatandaş eşitliği 'il
kesiyle /nasıl izah edilecektir? Hukuk devleti, anaya
sal ilkeler çiğnenmiş olmayacak mıdır? 

HÜSEYİN AYNI S A Ö E S E N (Ordu) — O de
diklerin bunlarda yok. 

M. HAYRI ÖSMANLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, devlet adına böyle bir haksızlık ya
pılmasına yüce Meclis seyirci mi kalacaktır? Sayın 
hukukçular, anayasacüar, değerli milletvekilleri; hu
kuk devleti ve eşitlik üzerinde titizlik gösteren, hak
tan hukuktan söz edenler; sizlere sesleniyorum : Bu
gün artık banker mallarının satışı yapılamamaktadır, 
tasfiye kurulları tıkanmıştır. Çözüm, devlet dışında, 
Allah'a kalmıştır. 2874 sayılı Kanun aslında soruna 
çözüm getirmiştir ve fon kaynaklarını sayarken, özel 
tertip devlet tahvillerinden, Merkez Bankası avansın
dan söz ediyor. Hükümetin bu kaynaklan, tüm borç 
ve alacak ilişkisi için devreye sokması, kanunun tedvin 
amacını, yani borçluların mal varlıklarının konsolide 
edilerek, alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine 
de uygundur; devletten de bu beklenir. 
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Çözüm konusunda, hükümetin, 2,5 senedir halka j 
umut verip; ha bugün, ha yarın kanun çıkartıyorum, 
Meclise verdim, vereceğim, diye halkı oyalamasının, 
Meclisten kaçmasının anlamı halkı avutmaktır; soru
nu çözmek değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

KEMAL ÎĞRBK (Bursa) — Bununla halkın ne 
ilgisi var? 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bu
nun, halkına dürüst davranmakla, ciddî hükümet et
mekle bağdaşır bir yönü var mıdır? 

Halk, bankerlik olayının başlamasından çözüm
süzlüğe kadar uzanan gelişmeler karşısında, bu olayı 
özal'ın, bilerek, isteyerek yaptığını, önceden planla
dığını düşünmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bankerlik olayı basit bir te
fecilik olayı değildir. Tefecilik 1980'den önce de var
dı, bugün de vardır. Bu olay yer altında, gizli kapılar 
arkasında oynanrnamıştır; devletin teşviki ve izniyle, 
devletin kendi gözleri önünde ilki yıl süreyle devlet 
radyo ve televizyonunda, Türk basınında yer alan 
rengârenk reklamlarla sürdürülmüştür. Bu olay, ala
caklı ile borçlu arasında geçen basit bir olay da de
ğildir. Bu olayda, alacaklı ile borçlu arasına devletin 
kendisi, kendli isteğiyle girmiş ve halkına, «Ben senin 
haklarını koruyacağım» demiştir. Ancak, hakların çar
çur olmasına neden olmuştur. 

Devletin, fakir halkın haklarını koruması, sözde iş 
bilen, iş bitiren hükümetçe böyle mi sağlanacaktır? 
Türkiye'de 1980'de devlet ilk defa liberal ekonomik 
bir politika uygulamaya koyduğunu, serbest piyasa 
düzenliyle ekonominin, kendi kuralları içinde işletile
ceğini, mal ve hizmetlerde olduğu gibi, faiz hadlerinde 
de ekonominin kendi dengesini kendisinin sağlayaca
ğını, devletin ekonomiye müdahalesinin söz konusu ol
madığını söyleyerek, bankerlerdeki faliz yarışını, uy
gulamaya koyduğu kendi ekonomik politikasının bir 
gereği olarak görmüştür. Yüzde 28 net faizli hazine 
bonoları çııkarark, bankaları faiz yarışına zorlamış, 
bankalar kendi aralarında vardıkları centilmenlik an
laşmasına, kendileri de uyamaz olmuşlardır. 

Devlet politikasını , yürütenler, atıl kaynakların 
(altın ve b'ilezüklenin) ekonomide, üretimde yer alma
sını halka telkin ederek, halkı maldan kaçmaya, faize 
yönelmeye zorlamıştır. «Her şeyin bir fiyatı olduğu 
gibi, paranın da bir fiyatı vardır; bu da faizdir. Ar
tık hiç kimse enflasyonun altında bir faizle kredi kul
lanamaz. Firmalar kendi özsermayelerini artırsınlar 
ve gerektiğinde yalı ve villalarını satsınlar» diyerek, 
sıkı para politikasıyla piyasayı sıktıkça sıkmışlar; 

devlete iş yapan müteahhitler, devletten istihkaklarını 
zamanında alamayınca, piyasadan para arar olmuş-
•lardır. işte, halkla, işadamlarının bankerlerde buluş
masının nedeni budur. 

Sayın milletvekilleri, gerçek odur ki, 1 Temmuz 
bankacılığıyla, bankerliğin doğuşundan, başiiboş ge
lişmesinden ve de hukukî bir çerçeveyle tasarrufları 
güvenceye almak mümkünken, batmasından, hükü
metin kendisi sorumludur. Çünkü, bankerzedelik 11 
Eylül 1981 tarih ve 2520 Sayılı Kanunla, hükümetin, 
«Ben bankerleri kontrol edeceğim, halkın tasarrufla
rını güvenceye alacağım» diyerek, ortaya çıkmasından 
sonra yaptığı yanlışlıklar sonucu doğmuştur. 

O günlerde Maliye Bakanlığı, bankerlerin faaliyet
te bulunabilmeleri için, kendisinden yeniden izin al
maları şartını getirmiştir. Kanunla, bankerlerde yeni 
düzenlemelere gidilmiştir ve halkın bankerlere hücu
mu durmuştur. Halkın çoğu bankerlerden paralarını 
çekmiştir. Herkes bir bekleyiş içindedir. 

İşte böyle bir ortam içinde, 22 Ekim 1981'de Ma
liye Bakanlığı büyük bir hata yapmıştır; ruhsat için 
yeniden kendisine müracaat eden 278 bankerin ismini, 
firma ve adresini 3 nolu tebliğ ile Resmî Gazetede 
ilan etmişUir. İsim ve adresleri Resmî Gazetede ilan 
edilen bankerler, «Biz dürüst işadamları olarak işimi
zin başındayız. Kanunların müsaadesi oranında işleri
mizi yürüteceğiz. Maliye Bakanlığına müracaatımızı 
yaptık, işte Resmî Gazete...» diyorlar, halkın güveni
ni yeniden sağlıyorlar. Daha önce halka, başın yoluyla, 
Maliye Bakanlığının işe elkoyduğu, güvenceyi devle
tin sağlayacağı duyurulduğu için, halk bankerlere ye
niden para yatırmaya başlıyor; sonuçta da bankerze-
de oluyor. 

Devlet, kendi üzerine düşen denetim görevini yap
madığı gibi, halka söz verdiği hailde, bankerliğe kim
lerin devam edeceklerini, kimlerin devam etmeyecek
lerimi de duyurmuyor. Halk, iyi yönde gelişmeler bek
lerken, 3 nolu tebliği, 4 nolu tebliğ takip ediyor; bu 
da, tüm bankerlerin sonu oluyor. İki senedir devam 
eden uygulamaya, hiçbir tedbir almadan, hiçbir süre 
tanımadan son veriliyor. İşte bankerlerin batışı ve, öde
me güçlüğü içine düşmelerinin gerçek nedeni budur. 

Şimdi soruyorum : Bankerler battı mı, batırıldı 
mı? Halkın bankerlerdeki tasarrufları niçin güvence
ye alınmadı? Devlet bu olayda suçlu değil midir? 

Dikkatlerinize arz ediyorum; Eylül 1981'de ba
tan bankerlerin, batmayanlara oranı yüzde 1 bile de
ğilken, iki ay sonra bütün bankerlerin birdenbire bat
maları, ödeme güçlüğü içine düşmeleri kimin kusu
rudur? 
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Sayın milletvekilleri, idarenin açıik seçik kusurlu ol
duğu bu olayda, halkın, çözümü devletten beklemesi 
haksızlık mıdır? 

'Bizce, bu olayın temelinde, 1980'den sonra uygu
lamaya konan elkonomik politikalar yatmaktadır. Ban
kerlik olayı, 1980'den sonra Türkiye'de uygulamaya 
konan ekonomik politikaların dünya ekonomisi ile 
ve Türk bankacılığının dünya bankacılığı ile bütün
leşmesi, entegre olması amacıyla devlet eli ile yara
tılmış bir olaydır. Bu konuda Sayın Özal, bakın, git
miş olduğu Davos'ta ne diyor : «Büyük kitlelerin ta
sarruflarına yıllarca negatif faiz verilmiştir; ben bu
nu önledim.» 

Doğrudur; Türkiye'de 1980'den sonra tasarruflara 
enflasyonun üzerinde faiz verilmeye başlanmıştır; 
ancaık, hükümetin aldığı yeni ekonomik kararlarla 
amaçlanan hedeflere ulaşılamayınca, Sayın özal, ban
kerlere para yatıran halkına kızmış, banfcerlerdefci pa
raların kara para olduğuna hükmederek bankerleri ba
tırmış ve halikın paralarını işadamlarının cebine ak
tarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir hususa özellikle dikkat
lerinizi çekmek istiyorum. Bankerzede halk, devlet 
Hazinesinden bir kuruş istememektedir. Halk, işa
damlarına devlet eliyle aktarılan kendi paralarının 
peşindedir. Saym özal'ın bankerzedelere acımasız 
davranışı kendi yanılgısından kaynaklanmaktadır. 
Emekli ikramiyeleri mi, işçi tazminatları mı, yoksa 
satılan altın bilezik paraları mı kara paradır? 

Sayın milletvekilleri, bankerlik olayına Meclisin el 
atma zamanı gelmiştir. Artık, kuruların yanında yaş
ların yanmasına izin verilmemelidir. MEBAN, DO
ĞUŞ, ASIL ÇELİK için yapılanlar, ödenen milyar
lar; KASTELLİ'nin batışından sonra bankalar için 
ayrılan milyarlık kurtarma operasyonları milletçe bi
linmektedir. Sadece ASİL ÇELIK'in 1982'den bu ya
na zararı 12 milyarı bulmuştur; bu, Hazineden çık
maktadır. KASTELLt'den tahvil alanlara bugün, tah
vil sahibi şirketler ödemede oyun oynamaktadırlar. 
Serbest piyasa ekonomisi bunu mu gerektirir? Halk
tan yana olan hükümet bunlara nasıl izin verir? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Halk
tan yana olduğunu ne zaman söyledi? 

SALİM EREL (Konya) — Kim söylüyor halktan 
yana olduğunu? 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ban
kerlik olayı, 24 Ocak Kararları ile Türk ekonomisine 
yön verenlerin, ekonomiyi bilirim iddiasında olanla
rın, sınama, yanılma metodu ile yeni ekonomik sis

temler denemeye kalkmalarından doğmuştur. Bu olay, 
Türkiye'de uygulamaya konan sözde liberal ekono
minin altyapısının olmadığını bilmeyenlerin, liberal 
ekonomimin hukukî temellerimi atmadan uygulamaya 
geçmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Nitekim, 1980'den 
bu yana ekonomik hayat istikrara kavuşturulamamış, 
enflasyon durdurulamamış, Türkiye, tekellerin at oy
nattığı zamlar ülkesi haline gelmiş; halk da, Türk 
parası da perişan edilmiştir. (SHP sıralarından alkış
lar) Hükümet, faiz hadlerini, ekonomik sorunları yet
ki kanunları ile, bir öyle, bir böyle deneyerek çöz
meye çalışmaktadır. Hükümetin, yüce Meclisten yetki 
kanunları alırken, neyi, nasıl yapacağını ortaya koya-
mamasının nedeni de buradan kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bankerlik olayında yapılan 
sayısız hokkabazlıklar vardır. «Halk kumar oynamış
tır, kaybetmiştir» diyen sayın devletlilerden halk so
ruyor : Kumarı oynatan ve kumarhanelere izin veren 
kimlerdir? (SHP sıralarından alkışlar) Bankerlerde 
yüksek faizi, büyük otellerde kumarı teşvik edenler 
sliz değil misiniz? 

(ŞALİM EREL (Konya) — Sırdaş hesaplar... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Mano-

yu alanlar kim? 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamİa) — Bu 

olayda, «Bankere izni ben vermedim» diyebilen, dev
let ciddiyetini ve kendi sorumluluğunu unutan, ken
di yerini inkâr edenler vardır. Bu olayda, hem hal
kının devlete olan güvenini hiçe sayanlar, «iki du
dağının arasından çıkan her sözün kanun olduğu 
Konseyin yapmadığını bana mı yaptırmak istiyorsu
nuz?» diyenler, hem de halkına babalık taslayanlar 
vardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bankerlik olayını Sayın Erdem bakın nasıl izah 
ediyor : «Bazı olaylar vardır, yaşanmadan öğrenilmi
yor. Bankerlik olayında da böyle oldu; biz yine ucuz 
atlattık» diyor ve 15 milyar ile işin kapanacağını söy
lüyor; berberliği milletin başında öğrenmeye kalktı
ğını itiraf ediyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Saym milletvekilleri, bankerlik olayında, devleti
ne saygılı halkın gözyaşı vardır, beş yıldan beri sü
regelen ıstırabı vardır; kahrından ölenler, intihar eden
ler, yuvası yıkılanlar, kötü yola itilenler vardır. Bu 
olayda, «bankerlerin malı yok» diyenler, banfcerler-
deki talana mani olmayanlar, devlet gücünü şahsî çı
karları uğruna seferber edenler ve bankerlerden pa
ralarını zorla alanlar vardır. 

Saym milletvekilleri, devlet nedir ve devletin dev
let olmasının en başta gelen görevi nedir? Şüphesiz, 
«Halkının can ve mal güvenliğini, mülkün temeli olan 
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adaleti sağlamaktır» diyeceksiniz. İşte, bu olayda bu 
yoktur. Hükümet edenler, ekonomik politikalarının 
ters tepmesiyle, halkının can ve mal güvenliğini yok 
etmtişlerdlir. 

Sayın milletvekilleri, bugün burada sizlerden, bu 
olayın aydınlatılmasına, gerçeğin ortaya çıkarılması
na yardımcı olmanız istenmektedir. Geliniz, Meclis 
araştırmasına «evet» diyelim. Olayda, devletin, hal
kın ve bankerlerin yaptıklarını, yapmadıklarını orta
ya koyalım. Akdi halde, hükümet, olayın hem suçlu
su, hem savcısı, hem hâkimi olacaktır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bu olayda yer alan, banker - devlet - halk üçlü
sü içinde tak suçlu olan, bankerlere para yatıran halk 
değildir; ancalk, perişan olan sadece onlar olmuştur. 
Nasrettin Hoca'nın çalınan eşeği için söylenenler kar
şısında, «Hırsızın hiç mi suçu yoktu?» sorusu burada 
da geçerlidir. Bütün mallarına, para ve alacaklarına el 
konulan bankerler bugün lüks yaşamlarını sürdürür
ken, milyoner olarak batanlar milyarder olarak ye
niden ayaktadır; bu nasıl olmaktadır?.. (SHP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, toparlayınız. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, bu olayın temelinde ekonomik ya
nılgılar yatalaktadır. İlk yanılgı 24 Ocak kararları ile 
başlamıştır. Ekonomik, sosyal ve hukuksal altyapısı 
hazır olmayan bir memlekette, serbest piyasa ekono
misine, liberal ekonomiye geçilmiştir. Bu yanlışlık, 
1980 Mart'mda -dikkatlerinize arz ediyorum- Bütçe 
Plan Komisyonunda Malî İstikrar Kanun Tasarısı 
görüşülürken, Sayın Ali Nejat ölçen tarafından bü
tün ayrıntılarıyla, bir kâhin gibi, dile getirilmiş, söy
lenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, olaydaki ikinci yanlışlık 1 
Temmuz bankacılığıdır. Faiz hadlerini serbest bıra
kıp, tefeciliği suç olmaikltan çıkarınca, Türkiye'de bir 
faiz furyası doğmuştur. Devletin teşviki de buna ek
lenip, bankalar da buna katılınca, iş çığrından çıkmış
tır. 

Olayın temelindeki üçüncü yanlışlık ise, devletin 
kendisinin, yüksek faiz polMkasını başlatmasıdır. 
Kasım 198ü'de, yüzde 28 net faizli, vergiden muaf 
Hazine bonolarını çıkartmakla devlet, bankalardan 
daha yüksek faiz vermiş, Türkiye'de bir faiz tırma
nışına kendisi neden olmuştur. Bankaları yüksek faiz 
uygulamasına zorlamış, banıkerlerdekii gidişe yeşil ışık 
yakmıştır. İsteyen herkese, hiçbir tedbire gerek gör-
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meden bankerlik ruhsatı vererek, iki yıl süre ile Tür
kiye'de bir bankerlik olayının yaşanmasına kendisi 
neden olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu... 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim, son sayfama geldim. 

Temeldeki dördüncü yanlışlığa gelince : Hükümet 
1 Aralıık 198Ö'de, ekonomik bir sistem oluşturmada 
vergi kanunlarını ele alıyor, kara parayı aklayacak 
tedbirler üzerinde duruyor. Zira onlara göre, karabor
sada at oynatan mevduat sertifikasına, sırdaş hesaba 
ve bankerlere giden bu paralar, cüzî bir vergilendir
me ile aklanarak ekonomiye kazandırılırsa, iş adam
larının eliyle yatırımlara kaynak sağlanmış olacak
tır. Bu paralar ekonomi içinde üretimde, devreye gi
recek ve kaynaklar bu yoldan yatıranlara yönelecek
tir. İşte, bu beklentiler içinde devlet, kara paraları 
aklıyor; üreflim ve ihracata dönük yatırımlara vergi 
indirimleri ile teşvikler uyguluyor; fakat beklenenler 
gerçekleşmiyor; yatırımlar bir türlü başlamıyor; pa
ralar bankerlere gitmeye devam ediyor, evdeki hesap 
pazara uymuyor. Sayın özal'ın bankerzedelere kız
masının temelinde işte bu yatıyor. «Aynaya kızılmaz» 
dîye bir söz vardır; ancak, ekonomiye yön verenler 
aynaya kızıyor ve bankerleri batırmak için harekete 
geçiyorlar. Bankerler batırılıyor, halkın paralarının 
güvenceye alınması üzerinde durulmuyor. Aksine, 
bankerlere çeşitli açık kapılar bırakılıyor, bankerlere 
para yatıranlar cezalandırılıyorlar. İşte özal'ın, «Ban-
kerzedel'er cezasını çeksin. Ben olsaydım 200 bin li
raları da vermezdim» demesinin nedeni buradan kay
naklanmaktadır. 

Sayın özal bu konuda bakın ne diyor; dinleyin sa
yın ANAP'lılar... 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, zaten şahsınız 
adına da konuşacaksınız, vaktiniz var. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi
tiyor efendim. Şahsım adına konuşmayacağım, ikisi
ni birlikte konuşuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Balkana tanıdığınız toleransı tanıyın bari. 

BAŞKAN — Efendim, onu takdir ediyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Et

miyorsunuz efendim. 
BAŞKAN — Gereken müsamaha gösteriliyor efen

dim. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — ... 

«Bankerlerde 10 miyar bir açık söz konusudur. Bu 
açığa karşılık piyasaya 800 milyar çıkarılmıştır; vatan-
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daş bunu düşünsün» diyor. Bununla Sayın özal, ka
ra paraları aklayarak, bankerleri batırmakla, ülke eko
nomisine fayda sağladığını, iyi bir iş yaptığını söylü
yor ve suçunu itiraf ediyor. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, ban
kerlik olayını araştırmak, üzerinde titizlikle durmak, 
Türkiye'nin bir hukuk devletli olması, devlete olan 
güvenin, devlet saygınlığının sağlanması davasıdır. Ge
liniz, devlet saygınlığından taviz vermeyelim, Türki
ye'yi gariplikler ülkesi olmaktan kurtaralım; onbinler-
ce kişiyi dolandıranlara, sahtekârlara, devletin devlet 
olduğunu gösterelim. 

Hükümetçe uygulanan ve geniş halk kestimiinin pe
rişanlığına neden olan, ortadireğin belini büken olum
suzlukların devamını istemiyorsanız, geliniz, banker
ler örneğinin bankalarda da yaşlanmaması için, ban
kerlik olayına yüce Meclisin el koymasına, mağdur
lara çare bulmasına, sorumluları ortaya çıkarmasına 
izin verelim; Meclis araştırmasına «evet» diyeFım. 

Sayın milletvekillerii,- sözlerime burada son verir
ken, grubum ve kendim adına hepinize en derin say
gılarımı sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

iBAŞKlAN — Teşekkür ederiz Sayın Osmanlıoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kadir De

mir. 

Buyurunuz, Sayın Derriir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KADİR DEMİR (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gazian
tep Milletvekili Sayın Hayri Osmanlıoğlu ve arkadaş
ları tarafından 1980 - 1982 yılları arasında Türkiye'de 
yaşanan bankerlik olayı hakkında, Anayasamızın 98, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği Meclis 
araştırması açılması isteği ile ilgili Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda
yım. 

Sözlerime başlamadan, yüce Meclisin değerli üye
lerini grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, önerge sahiplerimin Mec
lis araştırması açılması istemi ile öğrenmek istedikleri 
hususları doğru tahlil edebilmek ve sağlam teşhis ko
yabilmek için aşağıdaki hususlarda hafızaları taze
lemekte fayda görüyoruz : 

1970'li yıllardan, itibaren 1980'lere gelinceye ka
dar giderek dozunu artıran, memleketin büitün kesi
minde yaşanılan bunalımlı günler, ülke açısından hiç 
de iç açıcı manzaralar vermeyen devlet dairelerinin du-
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runuC orta öğretim kuruluşlarının durumu üniversite
lerin durumu hatta meslekî kuruluşların durumu aca
ba nasıldı? Ekonomide üçlü rakamlara çıkan enflas
yon oranlan, düşük düzeydeki üretim, emisyonla kar
şılanan bütçe açıkları ve dış ödeme açıklarının kısa va
deli borçlarla karşılanması, ithalat bedellerinin yıllar
ca transfer edilememesi, bu nedenle garantisiz ticarî 
borçların ve kısa vadeli dış borçların konsolidasyonu 
ve 1980'li yıllara kadar ertelenmesi, hatırlarda tutul
ması gereken hususlardan bazılarıdır. 

Değerli miltetvelkilleri, bankerlik faaliyetlerinin ilk 
örnekleri 1960'h yılların başından itibaren görülmeye 
başlanmış ve bunlar zaman içinde hiçbir belli başlı 
kurala bağlanmadan, gelişigüzel bir şekilde, bir çığ gi
bi büyümüştür. Piyasada tasarruf sahiplerinin önün
de alternatif yatırım imkânlarının sınırlı olması ve 
1970'li yılların sonlarında hızını artıran enflasyonist 
gidiş karşısında tasarruf sahipleri, bankerlerin çok 
cazip olarak sundukları imkânları âdeta bir cankur
taran simidi gibi görmüşlerdir. Çünkü, bankerler hem 
yüksek faiz, hem de likit yatırım imkânları vaat et
mekteydiler. Bu gidişatın başıboş olduğu da apaçık 
ortada idi. Başlangıcı çok eskilere dayanan banker
lik konusundaki gelişmeleri, 1962 yılından itibaren 
memleketimizde intişar eden herhangi bir gazetenin, 
yılın herhangi bir günündeki sayısından alınan ilan 
örneklerinden anlamak mümkündür. Hatta 1979 -
1980 tarihlerini taşıyan günlük gazetelerin tetkiki ha
linde, o gün için hadiselerin hangi noktalara tırman
dığı gözler önüne gelecek, yine bankerliğin hangi dert
lere deva olarak takdim edildiğini anlamak mümkün 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, başlangıçta «Ev kirasız, pa
ra faizsiz» «Tasarruf bonosu alınır, satılır», «İpotek 
karşılığı para alınır, verilir» şeklindeki küçük ilanla
rın seneler geçtikçe nasıl arttığı, ilan şekillerinin na
sıl değiştiği, nasıl çoğaldığı ve büyüdüğü, yine o gün
lerdeki gazetelerin tetkikinden açıkça görülmektedir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hükümet niçin müda
hale etmiyordu onlara? Hesap uzmanları ve maliye 
müfettişleri vardı; teftişte bulunurdu. 

KADİR DEMİR (Devamla) — Siz mi konuşuyor
sunuz, ben mi konuşuyorum Sayın Gan? 

1970'li yılların sonlarına doğru küçük ilanların 
«banker» başlığı altında ayrı bir köşe olarak yayınlan
maya, hatta tam sayfa ticarî ilanlar şeklinde genişle
meye başladığı, yine o günkü gazetelerin tetkikinden 
açıkça görülmektedir. Hatta bu ilanlar arasında, «Ay-
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İık, şu oran üzerinden para alınır, verilir» ifadeleri bu
lunduğu gibi, bono karşılığında aylık faizlerle para 
alınıp verildiği ifadeleri de yaygın bir şekilde bulun
maktaydı. 

ilanlar yalnız gazetelerde yapılmıyordu, radyo ve 
televizyon yayınlarında da giderek yaygınlaşan ban
ker reklamlarına rastlamak mümkündü; hatta yurt 
dışında yayınlanan gazetelere bu ilanlar en etkin bir 
şekilde verilmeye başlanmıştı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — *Siz niye 
yaptırdınız? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen efendim... 
Hatipler, «Sözümüzü kesiyorlar, bu itibarla biz ko
nuşma zamanı içerisine konuşmamızı sığdıramıyoruz» 
diye pek haklı olarak itiraz ediyorlar. 

KADİR DEMİR (Devamla) — Bankerler tara
fından devam ettirilen bu kampanya sonucunda, yüz-
binlerce orta gelirli vatandaşın milyarlarca liralık ta
sarrufu, bankerlere, yüksek gelir vaatleri karşısında, 
yatırılmıştı. Konu, artık yalnız bankerlerin ve geniş 
halk kitlelerinin değil, aynı zamanda, devleti yöneten
lerin de endişeli düşünceleri haline gelmişti. 

Değerli milletvekilleri, 1960 yılını takip eden za
man içinde ekonominin en önemli ihtiyacı, yapısın
daki değişikliğin de bir gereği olarak, kendini sağlıklı 
olarak yaşatacak unsurdan, yani sermaye piyasasından 
yoksun olmasındaydı. Devleti yönetenler, bu ihtiyacı 
yakından hissediyor; ancak bir türlü bu ihtiyacın yasal 
tabanını oluşturmak mümkün olmuyordu. O zamanlar 
yürürlükte bulunan mevzuatın yetersizliği karşısında; 
özellikle menkul kıymetler piyasasındaki gelişmeleri 
yasal bir düzenleme çerçevesinde denetime almak 
amacıyla 1962 yılında Devlet Planlama Teşkilatı, Tür
kiye Sınaî Kalkınma Bankası ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin ortaklaşa oluşturdukları araştırma 
grubunun çalışmaları sonucunda sermaye piyasası 
etüdünü yayınladığını görüyoruz. 

Dönemin Maliye Bakanlığı, bu etüdü temel alıp, 
ilgili bakanlık ve çevrelerin görüşünü de değerlendi
rerek hazırladığı Sermaye Piyasasının Teşviki ve Tan
zimi Hakkında Kanun Tasarısını hükümete sunmuş ve 
kabul edilen şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen düzenleme, 12.2.1969 tarihinde Meclis Ge
nel Kuruluna intikal etmekle beraber, görüşülemeden 
maalesef, kadük olmuştur. 

Zaman bu şekilde geçerken, ekonominin kendi ku
ralları işlemiş, halka açık anonim ortaklıkların sayı
larının gittikçe arttığı ve bunların ihraç ettiği tahvil
lerin piyasada itibar gördüğü müşahede edilmiştir. 
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Bu gelişmeler, devlet müdahalesinin nitelik değiş-
tirmesine sebep olmuş, sermaye piyasasına malî teş
vikler getirilmesi yerine, piyasanın gelişmesini önle
yen engellerin kaldırılması amaçlanmış ve bu görüş
ten hareketle, zamanın hükümetince hazırlanan ikinci 
tasarı, 20.5.1970 tarihinde, «Sermaye Piyasasının Dü
zenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun» adı altın
da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Ge
çici komisyonlarda yapılan önemli değişiklikler sonu
cu, Genel Kurula ancak 29.11.1972 tarihinde intikal 
ettirilen kanun tasarısı, yine bir önceki tasarının akı
betine uğramış ve o da görüşülemeden kadük olmuş
tur. 

Daha sonraları Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesinin 28.1.1974 tarihli yazısı ile yeni bir 
düzenleme yapılacağı belirtilerek, Maliye Bakanlığı
nın görüşü istenmiş; bakanlık görüşleri intikal ettiril
mesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. 

Geriye doğru yirmi yıllık bir döneme bakıldığında, 
1979 - 1980 yıllarında tam anlamıyla ortaya çıkan 
bankerlik olayının, aradan geçen uzun zaman içinde 
oluşumunu tamamladığı, ekonominin doğal gelişme 
süresi yasal düzenlemeden yoksun bir çerçeve dışında 
ve o dönemin sağlıksız piyasası ortamında, sadece 
1981 ve onu takip eden yıllardaki uygulamanın değil, 
geçmişteki ekonomik gelişmelerin bir sonucu olduğu
nu ortaya koymanın yanlış bir değerlendirme olma
yacağı kanaatindeyiz. 

O halde, bu tarihî seyir içinde görülmektedir ki, 
geçmişte devleti yönetenler, problemin, sermaye piya
sasının yasal ortama kavuşturulamamış olmasından 
kaynaklandığını görmüşler; bunu da meclislere sun
dukları tasarılarıyla kanıtlamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül 1980 yönetimi ve
ya 20 Eylül 1980 tarihinde işe başlayan hükümetin, 
bu disiplinsiz gidişatı önceki dönemlerden bu şekliyle 
devraldığı bilinmektedir. Yine bu dönemde, herkesçe 
bilinen korkunç gelişmelerin hızlanması ve vatandaşın 
zarara uğratılmış olmasına muhatap olabilecek hiçbir 
menfî girişimde bulunulmadığı, bilinen bir gerçektir. 

Bunun yanında, işin derhal disiplin altına alınma
sı, yasal boyutlarının belirlenmesi, olumsuz gelişme
lerin vatandaşı daha fazla zarara uğratmaması için 
idarî ve yasal tedbirlerin bu dönemde getirilmiş ol
ması dikkat çekicidir. 

Bu cümleden olarak, Sermaye Piyasası Kanun Ta
sarısının, kanunlaşmak üzere ilgili mercilere bu dö
nemde sunulduğunu görüyor ve alınan yetkiye isti
naden, 15.9.1981 tarihinden itibaren şu hususlarda ted
bir alındığını gözlüyoruz: 
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1. Banker ilan ve reklamlarııün kontrol altına 
alınması suretiyle vatandaşın aldatılmasının önlen
mesi; 

2. Bankerlik işleri için yeni ruhsat verilmemesi; 
3. Bankerlik işi yapanların sıkı bir şekilde takip ve 

kontrol altına alınması; 
4. Vergi denetimlerinin başlatılması; 
5. Sermaye piyasası uygulamasını kanun hük

münde kararname ile öne alarak, yasal işlere süratle 
başlanmasının sağlanması; 

6. Ödeme güçlüğü içinde olan bankerlerin tasfi
yesi konusunda özel bir tasfiye kanunu ve bir dizi ka
rarname ile bunlardan önemli bir bölümünün tasfiye
lerinin tamamlanması, kalanların süratle sonuçlandı
rılmasını teminen, çalışmaların hızlandırılması. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yapılan tasfi
ye işlemleri sonucunda 227 660 vatandaşa tasfiye ma
salarından 8,8 milyar TL.; ayrıca, piyasa bankerlerin
den alacakları olan 120 860 alacaklıya da devlet Ha
zinesinden anapara ve faiz olarak 23,8 milyar TL. 
ödenmiştir. Bu konudaki çalışmalar titizlikle sürdürül
mekte, yasal çerçevede geri kalan tasfiyelerin bitiril
mesi için her türlü gayret sarf edilmektedir. 

Bundan kısa bir süre önce Bakanlar Kurulunca, 
tasfiye halindeki bankerlerin tasfiyelerinin hızlandı
rılması hakkındaki 2874 sayıü Kanunun, 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile ek tadilleri hüküm
lerine göre hazırlanan Tasarrufları Koruma Fonu 
Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması, bu gayretin sa
mimi bir ifadesidir. 

Değerli milletvekilleri, sağlıklı olmayan piyasalar
da sağlıksız işler yapılmasının sonucuna, bu işleri ya
panların katlanması gerekmektedir. Bu işlerin yapıl
dığı zamanda işbaşında bulunan hükümetlerin, bun
lardan sorumlu tutulmaları haklı ve isabetli bir dav
ranış olamaz. 

Burada şunu da ifade etmek istiyoruz ki, banker
lik olayları sonucunda vatandaş ve devlet büyük tec
rübe kazanmış; toplum ve ekonomi açısından olay
lar asgarî zararla kapatılmıştır. Bu konuda hadiseye 
zamanında müdahale ederek, olayları çok daha vahim 
noktalara varmadan çözen dönemin hükümetini kut
lamak gerektiği kanaatindeyiz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Hal böyleyken, Anayasanın 98 nci maddesindeki 
soru müessesesi müteaddit defalar işletilerek konu 
hakkında bilgi sahibi olunmuşken, konunun muhale
fet tarafından temcit pilavı gibi tekrar tekrar pişirilip 
Yüce Meclisin gündemine getirilmesine bir anlam ver
mek mümkün değildir. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorun çözülmedi 
de ondan sayın hatip. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — So
runu çöz... 

KADİR DEMİR (Devamla) — Değerli milletve
killeri, geliniz, Yüce Meclisin gündemini yirmi - yir-
mibeş yıl önce başlayıp, beş yıl önce tarihin sayfala
rına gömülen hadiselerle meşgul etmeyelim. 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Gö
mülmedi. ' 

KADİR DEMİR (Devamla) — Bu Yüce Meclisin 
değerli çatısı altında, her şeyin en iyisine layık olan 
yüce milletimize önümüzdeki beş yılda ve ondan son
raki yirmibeş yılda neler verebiliriz, bunu konuşalım, 
bunun hesabını yapalım. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Partisi Grubu olarak 
bu önergeye ret oyu vereceğimizi belirtir, grubum ve 
şahsım adına en derin saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Şu ana kadar grupları adına söz is
teyen başkaca grup sözcüsü bulunmamaktadır. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Yetki belgesi var mı efendim? 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Yollamıştık efendim. 
BAŞKAN — Maalesef bize gelmedi efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama 

kendileri parti genel sekreteri efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın Bozer ve Sayın İbrahimoğlu grubun baş-

kanvekilleridir; onların yetki belgesi olmadan grup 
adına söz vermemize imkân yoktur. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Yetki bel
gesi var, yolluyoruz efendim. 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Necati Kara'a; buyurunuz efendim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE
CATİ KARA'A (Kütahya) — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; ülkemiz
de geçmiş yıllarda yaşanan bankerlik olayı, orta halli 
olup, o yıllarda geçim sıkıntısı içinde çırpınırken, tat
lı vaatlere kanarak emekli ikramiyesini yatırdığı altı
nını, hatta evini satarak bankere ve faizcilere kaptı
ran insanlarımızın durumu, cemiyetimizde ekonomik 
ve sosyal bir yara halindedir. 
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O yıllarda halkın aldatılmasında araç olarak kul
lanılan devlet televizyonunda bankere; «Evimi sattım, 
paramı getirdim evladım» diye seslenen orta yaşlı ha
nımı hepimiz acı acı hatırlarız sanıyorum. Zira, bu 
vaatlere kananlar için bir daha ev de, ikramiye de, 
bilezik de sonunda hayal olacaktır. Bize göre bu ola
ya, 8 Haziran 1933 tarihli 2279 sayılı Ödünç Para Ver
me İşleri Hakkındaki Kanunun, faizler serbest bırakıl
mak suretiyle, mevzuat hazırlanmaksızın ilgası sebep 
olmuştur. Gerçi, geçmiş hükümetler döneminde de 
birtakım olaylar vardır; «Eğer Meclis araştırması açı
lacaksa, tümü araştırılmalıdır» diye Sayın Bakan bu
rada ifade buyurdular. Ancak, bir noktayı da ifade 
etmeden geçemeyeceğim; «Geçmiş hükümetler hiçbir 
şey yapmamış mıdır?» dediler Sayın Bakan. Elbette 
yapmıştır, onları da ortaya getirmek lazımdır; ancak, 
hepiniz bilirsiniz, bir deli bir kuyuya bir taş atar, so
nunda dokuz akıllı onu çıkaramaz. Bu olay onlardan 
biridir. Hatta bazen hükümetlerin hiçbir şey yapma
dığı da olmuştur. Bir misal arz edeyim: Banker Kas-
telli'nin kaçışından tam bir hafta qnce, yani 1982 yı
lının Mayıs ayında İstanbul Valisinin, istanbul Sıkı
yönetim Komutanının, istanbul Sıkıyönetim Savcısı
nın, İstanbul Savcısının, Emniyet Müdürü ile Sıkıyö
netim Kurmay Başkanının ve işadamlarının bulunduk
ları bir toplantıda bir işadamı, Banker Kastelli'nin kaç
mak için hazırlık yaptığını ihbar etmiştir. Ancak, bu
nun için hiçbir işlem yapılmamıştır. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Belge
lenmiş mi efendim? 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devamla) 
— Efendim, aramızda o olayda bulunanlar var. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Bazen de hiçbir şeyin yapılmadığı doğrudur. 
Ben onu vurgulamak istedim; ama, tekrar ediyorum 
ki, elbette geçmiş dönemlerle birlikte araştırılmalıdır. 

Ayrıca, bize göre tefecilik anlamındaki bu olay, 
«Laisser passe laisser f aire» yani, «Bırakınız yapsın
lar, bırakınız geçsinler» felsefesinin bir uygulaması ola
rak ortaya çıkmıştır. Zira, bize göre, devlet, halkın al
datılmasına engel olmak zorundadır, kanunlar bunu 
gerektirmektedir, Anayasa bunu gerektirmektedir. 
Böylece, bir yazıhanesi, bir telefonu olan 18 yaşında
ki çocuklar bile banker olmuş; devlet denetiminden 
uzak, aylık yüzde 10, yüzde 11 gibi faiz ilanları gazete
leri, radyoyu ve televizyonu doldurmuştur. Çünkü, 
1981, 1982-yıllarında sanayici sıkı para politikası se
bebiyle pazarlama zorluğu içindeydi ve mamul stok-
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lan kabardıkça kabarıyordu. Finansman sıkıntısı da 
elbette o nispette artmaktaydı. Bankerler de bu ortam
dan yararlanarak, mantar gibi, işte o tarihlerde asıl 
fışkırmışlardır. 

Halktan topladıklarını gayrimenkule kısmen ya
tırdılar, kısmen piyasaya plase ettiler. 

Bu işin bir de cazip edebiyatı vardı: Düşük faiz 
politikasıyla tasarruf sahiplerinin tüccar ve sanayici 
tarafından sömürüldüğü iddia ediliyordu.' O halde, 
tasarruf sahipleri enflasyonun üzerinde faiz almalıydı
lar. Yani, çalışarak, çalıştırarak helal kazanmak de
ğil, tasarruflarını faize yatırıp, yan gelip yatmak ala
bildiğine teşvik ediliyordu. O tarihlerde şu televizyon 
reklamı da çoğumuz tarafından eminim hatırlanacak
tır : «Genç emeklisin diyorlar; çalış kazan diyorlar; 
ama ne lüzum var, yatır paranı (x)'e rahat et.» Der
ken, Maliye Bakanlığının 31.12.1981 tarihinde yürür
lüğe giren tebliği ile bankerler arka arkaya iflaslarını 
ilan ettiler. 

Değerli milletvekilleri, bizim amacımız kimseyi kö
tülemek, kimseden hesap sormak değildir; olan ol
muştur; kimse için ağıt yakmak da istemiyoruz. An
cak, bu mesele pek çok insanın ıstırabına sebep ol
muş ve halen çözüme ulaştırılmamıştır. Çözüme ulaş
tırılmalıdır diyoruz; çözüme ulaştırılabilmesi için de 
bazı noktaların aydınlığa kavuşturulması lazımdır di
yoruz. Bizce önemli olan, hâlâ sarılamamış olan tu 
yaranın nasıl tedavi edileceğinin belirlenerek, banker-
zede vatandaşlarımızın bir an önce bu dertlerinin hal
lidir. Aradan geçen yıllarla birlikte, enflasyon cana
varı, bankerzedelerin paralarının satın alma gücünü 
sıfıra doğru hızla indirirken, bankerlerin, halkın para
sıyla satın alınmış ve bir türlü satılamayan gayrimen-
kullerinin değerini de astronomik rakamlara ulaştır
mıştır. 

Böylece, geçen yıllarla birlikte kârlı çıkan, «İflas 
etti» denen bankerler, zararlı olan, hâlâ kapı kapı do
laşarak dertlerine çözüm arayan bankerzedeler olmuş
tur. Böylece, tasarruf sahipleri yanarken, gayrimen
kul sahipleri âbad olmuş, yani serbest faiz politikası 
açık seçik olarak iflas etmiştir. (MDP ve SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bize göre, şu soruların cevaplan (konuya açıklık 
ve çözüm getirecektir : 

2874 sayılı Kanun niçin işlememektedir? 
Tasfiye kurullarının iyi çalışamadığı doğru mu

dur ya da çalıştırılmadıklan doğru mudur? 

189 — 



T. B. M. M. B : 9 8 29 , â. 4 1986 O : 1 

Bu kurullar icra İflas Kanununu iyi bilen avu
katlarla takviye edilmiş midir, yoksa bankerlerin 
kurt avukatlarına karşı, halk adına gencecik kuzular 
mı savaşmaktadır? 

Tasfiye kurulları şimdiye kadar kaç milyarlık mal 
satmışlardır? 

Bankerlerin tespit edilen mal varlıklarıyla, üçün
cü şahıslardaki alacakları toplamı nedir? 

Bankerlerin anapara borçları ne kadardır, faiz 
borçları nedir? Çünkü, bu rakamlar herkes tarafın
dan başka başka söylenmekte ve gazetelerde de her 
gün değişik şekillerde yazılmaktadır. 

Halka ödenmesi gereken temerrüt faizinin mik
tarı nedir; bunlar hükümetçe tespit edilmiş midir, 
halkın toplam alacağı ve alacaklı sayısı ne kadardır? 

Gene, satılamadığı söylenen banker gayrimen-
kullerini devlet kuruluşları ve Tasarrufları Koruma 
Fonunun satın alması düşünülmekte midir? Zira, 
dört sene önce 30 milyon liraya satışa çıkartılmış 
olan bir gayrimenkul, 1985'te 300 milyon liraya sa
tışa çıkarılabilmekte, 1986'da ise, bu gayrimenkulun 
değeri 3 milyar lira olabilmektedir. 

Gene, Tasarrufları Koruma Fonu Yönetmeliği 
acaba ne gibi yenilikler ve nasıl bir çözüm getirmek
tedir? Şu anda bunu bilmiyoruz. 

Gene, mal varlığı olmayan bankerlerin borçlan 
için acaba hükümetçe ne düşünülmektedir? 

2874 sayılı Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddeleri yo
rumlanarak, bu bankerler için bütçeleştirme yapıl
ması söz konusu olacak mıdır? 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/5Ö7) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlaır'ın sorusu, soru sahibinin görevli olması sebe
biyle ertelenmişttür. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 noi sırada, Erzurum Mlilletvdkilii 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Bakanından soru
su vardır. 

35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geriye 
doğru işletildiği iddiaları doğru mudur? 

Kanaatimizce, hükümetçe bütün bu sorular açık
lığa kavuşturulduktan sonra, bankerzedeler konusuna 
ciddî ve adil bir çözüm getirmek mümkün olabile
cektir. 

Bu sebeplerle Meclis araştırması açılmalıdır, di
yoruz. Bu sorularımıza cevap verildiği takdirde, çö
zümü için pratik önerilerimiz hazırdır, diyoruz ve 
son olarak da; yetimin, mazlumun hakkı ve ahinin 
kimsenin üzerinde kalmaması için bu önergeye olum
lu oy vereceğiz. Siz de olumlu oy veriniz, diyor ve 
hepinize saygılar sunuyoruz. (MDP ve SHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerinde grup
ları adına sayın milletvekilleri konuşmuşlardır. 

Sayın Osmanlıoğlu, önerge sahibi olarak şahsınız 
adına da konuşmak istediğinizi belirtmişsiniz, ısrar 
ediyor musunuz, yoksa daha evvelki konuşmalarını
za ilave edecek başka bir cihet görmüyor musunuz? 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
İlave edecek bir husus yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Araştırma önergesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 

Araştırma önergesini oylarınıza sunuyorum : Araş
tırma önergesini kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?., Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in cevabı (6/652) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne! 

Soru 1. «Geliştirme ve Destekleme Fonu»rtda 
1984 yılında toplanan 'kaynakların tutarları ayrı ayrı 
nedir? 

a) İthalatta alınan fonların % 40'ı, 
'b) Verilen kredi taksit ve faizleri, 
c) Diğer iğdirler, 
d) 'Bu Fona diğer -fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve 'fonların adları. 
Soru 2. Bu Fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) Tarım, hayvancılık ve (besicilik faaliyetlerine, 
b) Bedelsiz ve düşük fiyatla verilen gıda yar

dımlarına, 
c) Turizm 'sektörünün desteklenmesi için verilen 

krediler ve faiz sübvansiyonlarına, 
d) Belediyelerce toplu konut mahallerinin kamu

laştırılmasına, 
e) 'Belediyelerin altyapı hizmetlerinin desteklen

mesine, 
f) öğrenci yurtlarının yapım ve satın alınmasına, 
g) öğrenci yurdularının kiralanmasına, 
Ih) T. Halik Bankası aracılığıyla esnaf ve sanat

kârların desteklenmesine, 
i) Diğer harcamalar, 
j) İBu Fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları, 
Soru 3. a) Bu Fondan 1984 yılında turizm sek

törünün desteklenmesi için verilen krediler ve faiz 
sıülbvansiyonlanyla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele gö
re nedir? 

Kredi Faiz sübvansiyonu 
Kuruluşun adı Tutarı faiz oranı tutarı 

fe) Bu Fondan belediyelere yapılan yardımlar 
aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Toplu konut 
mahallî kamu- Altyapı hizmet

li laştırma için Heri için 

Soru 4. Soru 1, 2, 3'deki bilgiler 1985 yılı için 
nedir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
OBVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Geliştirme ve Destekleme 
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Fonu 1985 yılında kurulmuştur. Bu fonun gelirleri 
ve giderlerini detaylı olarak arz ediyorum. 

Gelirleri : Kanun ve kararnamelerle, ithalinden 
'fon alınması kararlaştırılan maddelerden tahsil edi
len fonun milktarı 33 677 671 000 liradır ve bu fonun 
yüzde 40'ı da Geliştirme ve Destekleme Fonuna gelir 
olarak kaydedilmektedir. 

Diğer (fonlardan aktarma 28,5 milyar lira; 
1985 yılı toplam gelirleri : 62 177 671 000 liradır. 
Giderleri : Tarım ve hayvancılık sahasında, yem 

sübvansiyonu için 17,5 milyar lira, 
Okullarda talebelere gıda yardımı için 3,5 milyar 

lira, 
Turizm ısektöründe faiz sübvansiyonu için Turizm 

Bankasına 2,5 milyar lira, 
Belediye kamulaştırmaları ve altyapıları için 8 

milyar 765 hin lira -bunun üstesini ayrıca vereceğim. 
Öğrenci yurtları yapımı için -tefriş dahil- 17 mil

yar 669 milyon 'lira, 

Esnaf Sanayii Projeleri Destekleme için de 6,5 
milyar lira olmak üzere, tJoplam 56 000 434 079 lira
dır. 

Belediye kamulaştırmaları ve altyapıları için ve
rilen 8 milyar 765 (bin liranın hangi belediyelere ait 
öMuğu hususu ise şöyledir : 

Mersin (Belediyesine kamulaştırma için 2 milyar 
850 milyon lira, 

Adana Belediyesine kamulaştırma için 2 milyar 
400 milyon lira, 

Tarsus Belediyesine kamulaştırma için 'l milyar 
600 milyon lira, 

Elazığ Belediyesine kamulaştırma için 450 milyon 
lira, 

Erzurum Belediyesine kamulaştırma için 300 mil
yon lira, 

'Bolu iBelediyesine kamulaştırma için 200 milyon 
lira, 

Eğindir (Belediyesine kamulaştırma için 125 mil
yon lira, 

Yakınca Belediyesine 200 milyon lira, 
Konya Belediyesine altyapı için 500 milyon lira, 
'Beyşehir Belediye'sine altyapı için 60 milyon lira, 
Konya Ereğlisi'ne altyapı için 80 milyon lira ol

mak üzere 1985 yılında 8 milyar 765 milyon liralık 
ödeme yapılmıştır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; geç olmakla be
raber, soruma cevap aldığım için sayın bakana te
şekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bu arada bir konuyu olumlu yönüyle ortaya koy
mayı da, bir milletvekili olarak kadirşinaslık görevi 
biliyorum. 

Öğrenci yurtları yapım ve satın alınması için 17,5 
milyar lira buradan harcanmıştır. Bunu çok olumlu 
bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. 

Ancak, bir konuyu da vurgulamakta yarar görü
yorum. Burada görüyoruz; turizm sektörünün des
teklenmesi için verilen krediler 2,5 milyar lira. 

Biliyorsunuz, bizim ayrıca Turizm Bakanlığına 
bağlı ayrı bir fonumuz daha var. Görüyoruz ki, çe
şitli fonlardan aynı amaçla kullanımlar yapılmakta
dır. Bunun kaynakları verimsiz kullanıma neden ola
bilir. Bu tür bütün fonların tek bir kaynakta toplan
masında yarar görüyorum. Bunu özellikle belirtmek 
istiyorum. 

ikinci bir konu, bedelsiz ve düşük fiyatla gıda 
yardımlarına verilen kredilerdir. Sanıyorum bu da, 
okullara verilen yardımlar olacaktır. Bir hafta sürey
le ilkokuldaki öğrencilerimize findik, fıstık veyahut 
süt gibi yardımlar yapılmaktadır. Aslında, temelde 
iyi gibi görünüyorsa da, kanımca bunun başka bir 
yolunun da bulunmasında yarar var. Çünkü, bir yıl 
içinde bir hafta süreyle ilkokul öğrencilerine verile
cek olan bu tür yardımlar, aslında kaynak israfına 
neden olabilir. Çünkü, bir hafta süreyle yapacağınız 
yardımın etkisi önemsenecek gibi değildir. Aslında 
bunu bütün bir yıl, öğrencilerin beslenmelerine yar
dımcı olacak şekilde, ailelerin gelir düzeylerini yük
seltmek suretiyle yapmak gerekir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arikan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
4. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 

in, Nakdi Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci ve 8 inci 
sıralardaki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut An
kara ak sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, tçel Milletvekilli 
Durmuş Fikri Sağiar'm 'sorusu, soru sahibinin görev
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

11.— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 -- 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 
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BAŞKAN — 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 
14 üncü ve 15 inci sıralardaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'a ait sorular, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nallbantoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (61679) 

BAŞKAN — 17 noi sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nallbantoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 20 nöi sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbanttoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba

zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
pldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 23 üncü şurada, İstanbul Milletve
kili Bilâl Şişman'ın Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Buradalar. 
Cevap verecök sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 25 inci şurada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın NaJbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Ybklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
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26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/689) 

27., — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi' 
(6/692) 

BAŞKAN — 26 noı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu 
sıralardaki, Bd'irne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'a ait sorular, îçltlüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

30. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/693) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, îçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görev
li olmasa sebebiyle ertelenmiştir, 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 31 inci 'sıradaki, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın sorusu yazalı soruya çevrilmiş ol
duğumdan,- gündemden çıkarılmıştır. 

32. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin ÜstüneTin Tarım Orman ve Köyişlefi Baka
nından sorusu vardır.. 

Sayın Üstüne!?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arikan'ın sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka

cından sözlü soru önergesi (6/610) 
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Diyarbakır Millet

vekili Kadir Narin'in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Sanılsun Milletvekilli 
Hasan Altay'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. ' 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) . 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut AbaoıgiMin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
. Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim > 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlü'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 

— 194 — 



T* B. M. M. B : 98 29 . d . 1986 O : 1 

Saym Başbakan veya cevap verecek £aym ba
kan?.. Yoklar. 

Soru ertelenımiştir. 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6J702) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Trabzon Milletve
kili Osman Bahadır'ın İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Saym Bahadır?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir* 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Ankan'ın sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

41. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 41 inci ısımda, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahinin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Özal bakanları değiştirsin; cevap verecek bakanlar 
gelsin, 

42. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Korkmaz?.. Yoklar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek saym ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Ankan'ın sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştlir. 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Saym Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek saym ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'm Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Saym Özcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Ydklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 46 nci sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu, soru sahibinin izinli olması 
dolayısıyla ertelenmiştir, 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, BAĞ - KUR Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hasitürk'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sorusu vardır. 

Saym Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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BAŞKAN — 52 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Saym Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has

türk'ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğüne tahsis edilen resmi taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/729) 

BAŞKAN — 53 ünoü sırada, İstanbul Milletve
kili Yılmaz ihsan Hastürk'ün Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

BAŞKAN — 54 ünoü sırada, istanbul Milletve
kili Yılmaz ihsan Hastürk'ün Enerji ve Tabiî Kay--
naklar Bakanımdan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişti^ 
55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has

türk'ün, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

BAŞKAN — 55 inci sıradaki, istanbul Milletve
kili Yılmaz ihsan Hastürk'ün sorusu geri alındığın
dan, gündemden çıkarılmıştır. 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/732) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün, Devlet Bakanından soru-* 
su vardın 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/724) * 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Isftanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sorusu vardır. 

Saym Hastîürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has

türk'ün, PETKİM - Petrokimya A.Ş. Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/725) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, istanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Devlet Bakanından 
sorusu vardır^ 

Saym Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, içtüzük gereğince burada bir hükümet üye
sinin bulunması gerekmez mi? 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/726) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hasltürk'ün Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanmıdan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?., Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmi taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanmıdan sorusu vardır. 

Saym Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has

türk'ün, Et'tbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/728) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtla
ra ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) 
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BAŞKAN — 57 nci sıralda, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'üa Devlet Bakanından sorusu 
vardır, 

Sayın Ha'stürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün Devlet Bakanından sorusu 
vardır* 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

59. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/735) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, istanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Devlet Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecdk sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru erlfcelenmliştfir. 

61. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/737) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Haistürk'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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62. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/738) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Hastüırk?.. Buradalar. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 63 üncü sıraida, içel Milletvekilli 
Mehmet Kocabaş'ın içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay--

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in sorusu, soru sahibi
nin izinli bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in Başbakandan sorusu vardır. 

iSayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 
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BAŞKAN — 67 nci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın Enerji ve Talbiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın idris Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, 

Gökova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriya
tına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 68 inci ısırada, Muğla Milletvekili 
idris Gürpınar'ın Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 
69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bav-

yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, istanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenımiştir. 
70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 5652 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 
22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Koımiısyonılardan Gelen Diğer işler» kısmı
na geçiyoıruz. 

1 inci sırada yer alan, 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun Değişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkra
sına Bıir Cümle Eklenmesine Dair Kanun 'Hükmün
de Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun 
müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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BAŞKAN — 70 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar, 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konut
ları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz D ağyar ve 3 Arka
daşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köy işleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 ncıi şurada yer 'allan, İzmir Mil
letvekili 'Mahmut Akkılıç ve 14 arkadaşının, Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, Antalya Millet
vekilli Cengiz D ağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 Tarih
li ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıltası Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapıknasına Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişle-
fi komisyonları raporlarının müzakerelerine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Buradalar. 

Hükümet?.. Yok. 

IBir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, Ankara 
Milletvekilli Nejat Abdullah Resuloğlu'nun 2969 Sa
yılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifli ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporiarının müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gür kan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı : 425) 

IBAŞKAN — 4 üncü şurada yer alan, Erzurum 
Milletvekili (Sabahattin Eryurt ve 4 Arkadaşının, 
Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi ile Antalya (Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 
26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı Sağlama 
Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporunun mü
zakeresine geçiyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet?. Yoklar. 

Ertelenmiştir. 

5t — İstanbul Milletvekili [Günseli Özkaya'nın Ka
dınların Seçim Hakları ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan, İstanbul Mil
letvekili Günseli Özkaya'nın, Kadınların Seçim Hak
ları ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet?. Yoklar. 

Tekliflin görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Ko
caeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 Arkada
şının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşının, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal Jşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/746), 2/154, 2/166, 2/200, 2/240, 2/273) 
(S. Sayısı : 432) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada yer 'alan 506 Sayılı tSos-
yal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerlinin DeğiştJi-
ıtilımıesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasfarısı, Kocaeli Milletvekili Osman 
Nuri Akyol ve 7 Arkadaşının, Kocaeli Milletvekili 
Osman Nuri Akyol'un, İçel Milletvekili Edip özgenç' 
in, Şanlıurfa Milletvekili Osman (Doğan ve 10 Arka
daşının, Istanlbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Ar
kadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun. 
Bazı Maddelerinin Değiştirilımes'i ve Bu Kanuna Ba
zı Ek ve Geçici 'Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifleri ve Sağlık ve Steyal işler; Plan ve Büt
çe komisyonilan raporlarının müzakeresine 'geçiyo
ruz. 

Komliısyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komlisyon raporunun okunma
sını ka'bul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun ckummalması kalbul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerimdeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oslman Nu
ri Akyol; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA 06MAN NURÎ AK
YOL (Kocaeli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değer
li üyeleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, 
benim ve bazı arkadaş'larımızın hazırlamış olduğu, 
505 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 'Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısını Anavatan Par
tisi Grubu adına yüce Meclise takdim etmek üzere 
'huzurlarınızdayım. 

Değişen (hayat şartlarına paralel olarak foplülu-
muzun sıkıntılarını göz "önüne alan hüküimet1iım!iziin, 

I (1) 432 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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«ortadirek» dediğknliz vatandaşlarımızın ıstıraplarını 
dindirmek için, sosyal devlet anlayışının bir gereği 
o'liaraJk bu 'kanun tasarısının yüce Meclise sevk ©örnek
le hayırlı bir görevi daha yerine getirdiğine inanıyor 
ve 'bu kanundan istifade edecek vatandaşlarımız tadı
na şükranlarımızı sunmayı "bir görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 'bu kanun tasarısında yor alan 
hususları kısa 'başlıklarla' şu şekilde sırMamamız müm
kündür : 

Köylü vatandaşlarımızın, köy mülkî sınırları için
de kendi ilhJtiiyaçları için yaptıkları ev, ahır, samanlık 
gibi yapılar ve 'benzeri işlerde çalışanlar sosyal si
gortalar kapsamı dışına çıkarılmaktadır. 

Sosyal Sigortalardan emekli olan vatandaşlarımı
zla, emekli aylıkları kesilmeden sigortalı işte çalışma 
imlfcânı verilmektedir. 

Sosyal «Sigortalar Kurumundan hak sahibi olan
lardan, zaman aşımı süresi yumuşatılarak, hak sahlip-
llerinin halklarının korunması aım'açlanimıaktadır. 

Sigortalı işçilenimlizin kız çocuklarının sağlık hiz
metlerinden yararlanma süreleri, halk sahiplerinin le
hine yükseltilmektedir. 

iSayın milletvekilleri, köylü vatandaşilarımızın yıl
lardan bu yana şikâyetlerine neden olan meseleleri
ne cevap verecek değişiklikle, köy mülkî sınırları 
içimde kendi aile fentlerinin çalışmaları ve köylü
müzün örfüne göne ilmece usulü veya kısmen de iş
çi çalıştırmak suretiyle, kendi ihtiyaçları için yaptık
ları öv, ahır, samanlık gibi binaların yapımında ça
lışanlar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsa
mı dışına çıkartılmaktadır. Ancak, köy mülkî sınır
ları içinde dahi ol!sa, anahtar teslim, ihalesiyle başka
sına verilen; turistik, ticarî veya dinlenme gayesiyle 
yapılan inşaatlar, veya bunların tamirat, tesıî'sat ve
ya benzeri işlerinde çalışanlar, getirilen tasarının 
kapsamı dışında mütalaa edilmektedir. 

Madde bu şekliyle Yüce Meclisin tasvibine maz-
har olduğu takdirde, bu hem, aziz milletimize, bü
rokratik engelleri ortadan kaldırma vaadimizin bir 
parçasını teşkil edecek; öte yandan, köylü vatandaş
larımızın şimdiye kadar bu mevzuyla ilgili sıkıntıla
rı son bulacaktır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Başka sıkıntıları da var köylü vatandaşlarımızın. 

OSMAN NURİ AKYOL (Devamla) — Onları 
da siz giderirsiniz. 

'Muhterem milletvekilleri, yine bu tasarının mad
deleri arasında, sigortadan emekli olan vatandaşla
rımızın yıllardan beri devamlı suallerine muhatap ol

duğumuz bir meseleleri de hal yoluna girmiş olacak
tır, 

Malumlarınız olduğu üzere, Türkiyemiz genç 
emeklilik ülkesi haline gelmiştir, işverenlerimizln, bu 
genç emeklilerimizi, biiy illerinden ve birikmiş tecrü
belerinden istifade etmek için kaçak ve düşük ücret
le çalıştırdıkları bir vakıadır. Bilgi ve tecrübe bi
rikiminin yurt ekonomisine fayda getireceğine ina
nıyoruz.* 

Aylıkları kesilmeden çalışma imkânı verilen 
emeklilleriımiiz, genç işsizlerimizin istihdamında ba
rikat olur, iddiaları olabilir; ancak, halen kaçak 
olarak çalışıldığını zannettiğimiz ve uzm allık isteyen 
'branşlar dışında fazla engel teşkil edeceği kanaati
ni taşımamaktayız. 

iSayın milletvekilleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun ilgili maddelerine göre, askerlik borç
lanması yapacak vatandaşlarımızın mutlaka Sosyal1 

Silgortalar Kurumuna bağlı bir işte çalışıyor olma
ları gereklidir. Bu mecburiyet artık olmayacak. Yüce 
Meclisin tasvibine mazlhar olduğu takdirde bu tasa
rı, bu mevzuda müşkülatları olan vatandaşlarımızın 
lehine değiş tiriler ek, çalışınken askerlik bMeştirilmesi 
şartı kaldırılmış olacaktır. Tasanda, hizmet birleşme
si sırasında çalışır olmak keyfiyetinin ortadan kalk
ması öngörülmektedir. Hak sabiiplerinin ayrıca bu 
tasarıyla borçlanma talebinde bulunmasına imkân 
sağlanacaktır,' 

Değerli milletvekilleri, yine 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 99 uncu maddesi, halk sahipleri
nin lehine değiştirilmiş; aksine bir hüküm bulunma
ması halinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla, 
ölüm sigortalarında hak kazanılan aylık ve gelinle
rin, hakkı doğuran, yani aylık ve gelir bağlanmasına 
esas olan olay tarihinden itibaren 5 yıl istenmeyen 
hakların zaman aşımına tabi tutulması, sosyal gü
venlik esprisinden hareketle muhatapları lehine de
ğişti riılmekted'ir. ,Bu da bizim' sosyal adalet anlayışı
mızın bir gereği olarak huzurlarınıza getirilmiş'tir. 

'Sayın milletvekilleri, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 106 ncı maddesinin (b) bendinin de 
ibu kanunla değiştirilmesi öngörülmektedir, Malum
larınız olduğu gilbi, sigortalı işçilerimizin kız çocuk
larının 18 yaşından sonra sağlık hizmetlerinden ya
rarlanmaları mümkün değildir. Türk toplumunda ça
lışamayan veya çalışamayacak durumda olan kız 
çocuklarımıza, «Sen git, ekmek paranı kazan» de
memiz mümkün değildir. Kız çocuklarımızı, erkek 
çocuklarımıza göre daha çok' himaye eltmek mec-
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buriyetindeyöz. Bu düşünceden hareketle, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesi değişti-
niıteıteik, sigortalı işçilerimizin kız çoculklarının, sosyal 
.güvenliklerine kavuşana kadar sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları hususunu, gecikmiş de olsa, bu
gün Yüce Meclis yerine getirmenlin mutluluğunu du
yacaktır. 

Muhterem miüetlvekılleri, emekli, dul ve yetim
lerin aylıklarının bdiMenımesine esas teşkil eden gös
terge talM'ûsunun ileriki yıllan da kapsayacak şekil
de değiştirillrne'slini temlinen Balkanlar Kuruluna 
31.12.1986 tarihine kadar yetiki verilmektedir. Bakan
lar Kurulumuzun emekli, dul ve yetimler lehinde 
'bazı düzenlemeler geltireceğine (inanıyoruz. Bu kesi
min sıkıntıları da bu vesileyle son bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, takdim etçiğimiz bu kanun 
tasarısı, bürokrasiyi azaltacak, hizmet etaıekten son 
derece haz duyduğumuz işçi, emekli ve köylü vatan
daşlarımıza büyük ölçüde rahatlık getirecektir. Yü
ce Mecl'isıimıize arz edilen bu olumlu kanun tasarısı 
için hükümetimize ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımıza tekrar, talktiHr ve .teşekkürlerimizi arz 
ederiz. 

ttlşçli haklarım başka platformlarda değil, hep bir
likte Yüce Meclisin çatısı altında çözeceğimize ina
nıyor, hepıînize en derin saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Nuri Üzel, (buyurun. 
(M. NURİt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli miiletlvekileri; tasarının komisyonlardaki mü
zakere şekline, raporun tanzim tarzına ve Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki kabul şekline baktığımızda, 
(bir nebze benim de Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
müzakerelere iştirakim sırasında, bu tasarı üzerinde 
yapılan müzakerelerde gördüğüm mutabakat ve an
layış, hakikaten bu tasarının büyük bir ihtiyacı kar
şılayacağını ve (bunun çok yerinde olduğunu kanaat 
halinde vermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

. kanlığı, bu tasarıyı, geç de olsa, getirmesinden dolayı 
tebrike şayan görülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşülürken, bazı ko
nular maddelere intikal ediyor gibi görünürse de, 
maddeler üzerindeki bazı küçük tadîlatlara dair söz 
hakikimiz mahfuz kalmak üzere, bilhassa tasarının 
1 inci maddesinin (C) fıkrası itibariyle belirtilen, ke
silecek perime «Sosyal güvenlik destek primi» adının 
verilmiş olma'sının, sosyal güvenlik uygulamaların
da teknik terimler itibariyle pek uygun olmadığı gö-

— 201 

29 . d . 1986 0 : 1 

rüşündeyim. Sosyal güvenlik destek primi, destek ile 
getirilen sosyal sigortaların, bu konuda getirilen şek
lin bir destek ile işleyeceği fikrini ortaya koymak
tadır. Bu, sosyal güvenlik düşüncesinin kendisine uy
gun olmayan bir ifade tarzıdır. Aslında, sosyal gü
venlik uygulaması, tamamıyla devletin garantisi al
tında yürütülen bir uygulamadır ve o şekilde kabul 
edilen bir esastır. Onun için, bu primi, işçilerden ve 
işverenlerden ayrıca alınacak bir destek primi şeklin
de görmek, ifade ve anlayış bakımından uygun ol
mamaktadır. «'Sosyal güvenlik destek primi» ibare
sine bir başka deyim bulmak, mesela, «sosyal güven
lik katma primi» demek belki daha uygundur. Çün
kü bu uygulama, emekli aylığı almaktayken bir işe 
ıgiren kişilerin verecekleri primlerle yapılacağı için, 
buna «sosyal güvenlik katma primi» demekte isa-
Ibet olacaktır. 

Görüşümüze göre, kanun tasarısı, 3 üncü mad-
dbyle, Ikend'i sistemine en uyfgun şekli almıştır ve bu 
şekilde kaleme alınmıştır. Hakikaten 3 üncü madde, 
(konuyu işlemek bakımından, hem teknik açıdan, hem 
kanunî ifadeler açısından tam yerine oturmuş bir 
madde olarak .görülmektedir. Şimdiye kadar yaptı
ğımız pek çok kanunun müzakerelerinde birçok tu
tarsızlıklarını gördüğümüz hususlar, çok şükür ki, 
hazırlanan 3 üncü ma'ddede giderilmiş ve ifadesini 
en güzel şekilde bulmuştur.. 

'Sosyal güvenlik destek primi veya benim ifade 
etmek isitedığim şekliyle sosyal güvenlik katma pri
mi, tasarıda yüzde 30 olarak getirilmiş; neticede, fco-
m'isyonlardla yapılan müzakereler sonucunda yüzde 
24'e indirilmiştir. Bunun dörtte birini, yani yüzde 
ö̂ smı sigortalı ödeyecek; dörtte üçünü, yani yüzde 
18'ini işveren ödeyecektir. Bu hüküm kapsamına 
giren sigortalı, iş kazası ve meslek hastalığı sigor
tasına tabi olacak ve iş göremezlik ödeneği de ala
caktır. . Bunun dışında, hastalık, analık, maluliyet, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olamayacaktır. 

Bu şarjlarda işverenin 'bu kişileri istihdamında 
ne gibi durumların ortaya çıkacağını da müzakere 
etimek lazım ıgeiecektir. Daha önceki tedbirlerle, da
ha önceki mevzuata ıgöre erlfeen yaşta sigorta emek
lisi olduktan ve sigorta emekli aylığı bağlandıktan. 
sonra, İmkân bulduğu yaş süresi içerisinde bu kişi
ler tekrar çalışmaya başlayacakları cihetle, istihdam 
açısındha, bu kişilerin çalıştırılması konusunda aca
ba işverenlerin tutumu ne olacaktır? Bu hususu ra
porda göremedim ve komisyonlardaki müzakereler 
sırasında da konu pek fazla derinliğiyle müzakere 
edilmedi. 
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Halihazırdaki mevzuata göre, işyerlerinin meslekî 
tehlike sınıflarına ,göre farklılıkları yüzde 1,5 ilâ yüz
de 7 arasında değişen, iş kazası, meslek hastalıkları 
sigortası primini nazara alınca, bugün için işverenler 
•yüzde 9,5 ilâ yüzde 25 arasında, işçiler ise yüzde 14 
oranında prim ödemektedirler. Komisyonda tespit 
edildiği şekliyle, yaşlılık aylığı almak tayfken bir işte 
çalışmaya başıla'yanlar için, işverenler yüzde 1'8, işçi
ler de yü2)de 6 prim ödeyeceklerdir; bunun tutarı da 
yüzde '24 edecektir. 

Binaenaleyh, bu kişiler için işverenin ödediği yüz
de 1'8'lik prim, normal çalışan işçilerden daha fazla 
ol'maktadur; çünkü, iş kazalarıyla, meslek hastalıkları 
için yüzde 9,5 ilâ yüzde 25 arasındaki primin orta
laması işyerlerinin meslekî tehlike sınıflarına glöre 
ayrımı itibariyle yapılan bir tasnifte- zannediyorum 
yüzde V6 civarındadır. O itibarla, işverenler aynı za
manda, emekli aylığı alan ve yeniden çalışmaya baş
layacak (bir kişi için yüzde 1'8'lik bir prim ödemek 
durumunda kalacaklardır. Bu itibarladır ki, konunun 
istihdam açısından nasıl bir durum yaratacağını ha
kikaten merak ediyorum. 

'Değineceğim diğer bir konu, tasarının 4 üncü 
maddesinde, «Sağlık yönetim giderleri hariç, genel 
'yönetim gidenleri, kurumun yıllık gendi gelirlerinin 
yüzde 10'unu aşamaz» hükmünün getiriliyor olma-
«ıdır, 

(Kanunda «sağlık yönettim giderleri» diye bir ifa
de yoktu; şimdi bunun hariç tutulacağından bahse
diliyor. Eski hüküm, «Genel yönetim giderleri ku
rumun yıllık genel gelirlerinin yüzde 10'unu aşamaz» 
şeklindeydi; şimdi ise, «Sağlık yönetim giderleri ha
riç, genel yönetim giderleri, kurumun yıllık Igenel ge-
İMeririin yüzde 10'unu aşamaz» deniyor. Şu halde, 
'kurumun yıllık genel gelirlerinden ayrılacak sağlık 
yönetim giderleri, tahdide tabi olmadan tam bir ser-
Ibestiye; diydbil'irim ki, israfa ve takdirî tahmine bı
rakılacaktır. Bu ise hastalık sigortası kolunun mali
yetini, yönetim giderleri israfını artıracaktır. Halen, 
repartisyon değil -teknik 'terimiyle- kapitalizasyon 
sistemli içinde bir uygulamada bulunulduğu için, bu 
Ihastalık sigortası kolunun, genel yönetim giderlerinin 
dışımda (bırakılması, israfa (bir başka yoldan daha 
kapı açılmak olacaktır ve bu da ortaya bir teknik 
durum çıkaracaktır. Bu teknik durumdan istifadeyle, 
«Sağlık yönetim giderleri hariç, genel yönetim gi
derleri, kurumun yıllık genel gelirlerinin yüzde 10' 
unu aşamaz» hükmüyle, serbest bırakılacak sağlık 
yardımları, ilânihaye demeyeyim, herhalde bir öl-
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çü'sü alacaktır; fakat bugünkünden daha fazla bir 
israfa sebebiyet verecektir. Bu hüküm, eğer genel 
sağhk sigorta'sının tahakkukuna giden 'bir fikir izle
mesi içindeyse, kabule şayandır; aksi halde, sağlık 
yönetim giderlerinin sınırsız sarfına götürecek bîr 
madde olarak, bugünkü kapitalizasyon, prim ve gider 
sistemi içinde aşırı ma'srafa kapı açmış olmakla, her 
halükârda kurumun sağlık yönetim giderlerinin 'sarf 
ve harcamaları üzerinde büyük bir hassasiyet, tak'ip 
ve teftiş lüzumunu ortaya çıkaracaktır. Bu konuyu, 

^ teknik açıdan da açmak suretiyle bakanlığa, dola
yısıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna, bir nebze ida
mesinde bulunan bir kişi olarak hatırlatmamı, zanne
derim kendileri de uygun göreceklerdir. 

Diğer bir sorun da, 506 sayılı Kanuna göre bağ
lanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında uygulana
cak katsayı, devlet memurlarına uygulanan katsa
yıyla aynı olduğuna göre, gelür ve aylıklardaki hesap 
farklılığı, gelir ve aylıkların hesaplanmasında bu kat
sayının uygulandığı 12 derece ve 12 kademe göster
gelerinden ileri gelmektedir. Şu halde, aynı sosyal 
şartlar içinde bulunan, gerek Emekli Sandığı, gerek 
'Sosyal Sigortalar ve gerekse Bağ-Kur emekılilerine 
(bağlanan aylıklarda yaklaştırmalar sağlamak üzere 
ve IgeçHci 3 üncü maddenin de hükmü karşısında, ba
kanlıkça acaba buna imkân verebilecek ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

BALKAN — Sayın Üzel, toparlayınız; maddeler 
üzerinde de Söz istediğinize göre, o zaman da k'onu-
işabilirsiniz. 

'M. NURll ÜZEL «IDevamla) — Tasarının tümü 
'üzerinde sormak istediğim, açıklanmasını istediğim 
beldibaşlı konular bunlardır. 

Verilecek önergelerdeki düşüncelerin -her zaman 
öîduğu gibi reddi suretiyle- maddelere intükal ettiri-
lememesi halinde, hiç olmazsa zapta geçirilmiş ol
mak suretiyle ileride bunların tatbikatını takip et
mek imkânı ve fırsatı hâsıl olacaktır. 

'Maddeler üzerinde bazı küçük değiştirmeler yap
mak husu'sundakü söz hakkımız mahfuz kalmak üze
re saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Saru'han, buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerii milletvekilleri; yüce Meclisimiz, Sosyal Sigor
talar Kurumundan yaşlılık aylığı alanların, yani bu 
kurumdan emekli olanların beklemiş oldukları önem
li bir kanun tasarısını görüşmeye başlamış bulun
maktadır. 
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Söz konusu tasarı, SSttCdan emekli olanların ye
niden çalışmasına imkân vermekle birlikte; 1 inci 
maddesiyle de, köy sınırları içinde yapılan inşaatlar 
da çalışanları sosyal sigorta mevzuatı dışına çıkar
makta; yani omlar için prim ödeme zorunluluğunu 
kaldırmak'ta'dır. Aslında bu, 506 sayılı Kanunun uy
gulamasında askıda kalan •bir 'husustu. 'Bu husus mad-
deleştirilmek .suretiyle bir esasa bağlandığından, ga
yet yerinde olmuştur. Ancak, köylüler «yayla» tabir 
edilen alanlarda da inşaat yapmaktadırlar. Köylerde 
yapılan inşaatlar turistik amaçlı değilse prim öden
meyecek, eğer turistik amaçlı bir yapı ise prim öden
mek zorunda kalınacaktır. Yaylalarda yapılan ya
pılar da bir ölçüde turistik amaçla ve yılın belli ay
larında oraya gidilmek düşüncesiyle yapılmaktadır. 
IBu durum karşısında kanaatimce, 1 inci maddede 
«yayla» talbliri yer almadığı için, yaylalarda yapılan 
o inşaatlarda çalışanlar için prim 'ödeme durumuyla 
karşı karşıya kalmabilecekt'ir. Eğer, muhterem ko
misyon bu konuda bir düzeltme yaparsa, bunun isa
betli olacağına inanıyorum. 

Ayrıca, bu tasarının önemli diğer bir maddesi 
de, sakat erkek çocuklar ile yaşları ne olursa olsun, 
evlenmemiş kız çocukları yetim aylığı veya emekli 
aylıklarından yarariandırmaktadır ki, önemli bir sos
yal yarayı sarmış olacağından, bu maddeyi de tak
dir etimemek mümkün değildir. 

Gerçekten, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur'dan 
emekli olanlar gibi, binlerce, yüzbinlerce işçi emek
lisine de başka bir yerde yeniden çalışma İmkânının 
verilmesi, kangren olmuş bir yarayı saracak, bir bek
lentiyi çözümleyecektir. 

506 sayılı Kanuna getirilmiş olan bu yeniliklerin 
yanı sıra, önemli bir hususu da belirtmek istiyorum. 
506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde inşaatların 
Ölçüknleme esası ıgetürilmüşjtir. Kanunda pek açıklık 
olmamakla beraber, çıkarılan bir yönetmelik gere
ğince, .bina maliyetinin yüzde 16'sı olan tutarın- yüz
de 20^sine işçilik kaydı konulmuş. Eğer siz milyon
larca lira prim 'ödeyip de bin liralık matraha ulaşa
mamış iseniz, hem yeniden ölçümleme hakkı doğ
makta, hem de ödemiş olduğunuz primler tamamen 
yok farz edilerek, diğer .gecikme zamları ile birlik
te tahsili yoluna gidilmektedir. Oysa, gelişen tekno
loji karşısında artık iptidaî sistemlerle yapılan prim 
tahsilimden de, Anayasaya aykırı olan ve adil olma
yan bu ölçümleme esasından da mutlaka vazgeçil
mesi gerekir. Bu bakımdan, sayın bakanımdan bu 
klonuyu da düzeltmek üzere ileride bir tasarı getir

melerini rica ediyorum. Çünkü, sosyal adaleti zede
leyen ve çok büyük meblağlara ulaşan prim borcu 
ile karşı karşıya kalan işverenlerden birçoğunun iflas
ları söz konusudur. Hatta bu tür ölçümlemeler ne
deniyle birçok alacaklar da zamanında tahsil edile
miyor; bu sebeple orib'ihlerce, yüzbinlerce dava dos
yası, sahiplerini bulma imkânı bulunmadığından, mah
kemelerde bekliyor. IBu mesele yeni düzenleme ile 
halledilirse, sanıyorum bu sisteme de son verilir. 

Her şeyi iyileştirme tedbirlerini süratle getiriyo
ruz; ancak 79 uncu maddeyi de ele almazsak, arz 
ettiğim bu meselelere çözüm bulmakta gecikebiliriz. 

11950lerde Avrupa'da, kendi evini yapanların 
teşvik edilmesi bakımından prim ödememeleri gibi 
Ibir sistem getirilmiştir. Oysa ülkemizde çoluk çocu
ğu ite birlikte çalışıp evini yapan insanlar, kendi ço
cuğunu sigortalı yapıp, onun adına prim ödemek 
zorunda kalmaktadır ki, bu da yanlış olmaktadır. 
Kendi binasını, evini yapan insanların teşvik edilmesi 
bakımından, bunlardan .prim alınmaması gerekir. 

ıMademki Türkiye'de işyeri ve konut sıkıntısı var; 
bu sıkıntı, bu tür imkânlar getirilmesi halinde bir öl
çüde de olsa giderilecektir. ıBu suretle, ihsanlarımızın 
kendi serbest iradeleriyle, kendi imkânlarıyla, kendi 
kaynaklarını da seferber etmek suretiyle evlerini ya
pacaklarına inanıyorum. 

'Değerli bakanımı ve komisyonumuzu, iyi bir me
sai vererek meydana getirmiş oldukları bu tasarıdan 
dolayı kutlarım; .tasarının, yararlanacaklara da ha
yırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz lİsteyen?. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..•. Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inoi maddeyi okutuyoruım : 
506 Sayılı (Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirtmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Ek-

lertmesti Hakkında Kanun Tasarısı 
MAIDDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 3 üncü maddesinin I inci bendine aşağıdaki (L) 
fıkrası eklenmiş ve II nci bendinin (C) fıkrası aşağıda
ki şekfılde değiştirilmiştir. 

L) Köy sınırları İçinde, anahtar teslimi veya iha
le suretiyle başkasına verilmeksizin, turistlik, ticarî ve
ya dinlenme gayesi dışında, kısmen inşaat sahibi ve 
alile fertlerinin çalışması, kısmen de hariçten işçi çalış-
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tırılması suretiyle kendi ihtiyaçları için yapılan inşaat, 
tamirat, tadilat, tesisat ve (benzeni 'işlerde çalışanlar. 

C) Kanunla kurulu so'syal güvenlik kurumların
dan1 malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Ka
nuna taJbi, silg'otf tali bir dş'te çalışanların 78 inci mad
deye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerin
den 63 üncü madde hükmüne göre (Sosyal Güvenlik 
Destek 'Primli kesilir. 

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş, süreler, 
bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 
24.5.1983 tartla ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Ku
rumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilme-: 
si hakkında Kanun bükümleri uygulanmaz, 64 üncü 
madde hüktmiüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak 
iş kazası veya meslek hastalığı 'halinde 12 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Bunlardan kendii kanunlarına göre görev malul
lüğü aylığı 'bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talep
te bulunurlarsa, 'bunlar hakkında talep tarihini takip 
eden akbaşından üiiübaren, malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'İsteyen?. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum, 
BAŞKAN — ©uyurun. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer miMetVekilleri; yıllardır tenkit mevzuu olan 
kanun, (işçilerin lehine birtakım düzenlemelerle, yani 
bazı maddeler eklenmesi ve bazı maddelerinlin değüş-
tiırilmesii teklifiyle karşımıza gelmiş 'bulunuyor. 

tHepıihiziin malumu olduğu üzere, seneler önce 35 -
36 yaşlarındaki bir işçi emekli olabiliyor ve o günkü 
emekli maaşı ile yaşamını siürdürebiliiyordu, Bu ba
kımdan çok sayıda kalifiye eleman devlet kuruluşla
rından, büyük ;şıkketterden ayrılıp emekli olmuştu. 
Ancak, bugün dkonomik şartliar bunların geçinlme-
leriı İçin dk'inci fbir iş 'bullmak mecburiye'üini ortaya çı
karmıştır. Oysa, 'bu insanlar herhangü bir yerde nor
mal çalışma durumunda olamıyorlardı; devletin de 
kafifâye elemanlara ihtiyacı vardı, büyük sanayi ku
ruluşlarının da kalifiye elemanlara ihtiyaçları vardı. 
Peki, bunlar nasıl çalıştırılıyorlardı?. Kaçak olarak 
çalıştırılıyorlardı. Hem emek, şirketler tarafından bü
yük oranda îs'tiismar edliliyordu, hem de bu insanlar 
tehlikelerle karşı karşıya kaldıkları zaman herhangi 
bir iddiada Ibulunamıyorlardi. 

î'ş'fce, 506 sayılı Yasanın birinci bendine tasarıda
ki (L) fıkrasının ve ikindi bendine de (C) fıkrasının 
eklenmesiyle bazı imkânlar getirilmiştir. Bu imkânlar 
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içerisinde, bundan sonra kalifiye elemanlar, emekli 
işçiler, emeklüTilklerİ devam etmek üzere çalışabile
cekler ve ekonomimize kaltkıda bulunabileceklerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, ikinci bir konu da, bu 
insanların emekleri sömürülmeyecek, emeklerinin kar-
şıljkların'i isteyebileceklerdir. Tlüıki'ye'de işsizliğin 
geniş boyutlara ulaştığını düşünürsek, burada bir fon 
ödemesi getirilmiştir, 2/3'ü işverenden, 1/3'ü de ça
lışandan kesilmektedir; bu da doğrudur, çünkü işsiz
lik oranı arbmıiş bir ülkede tümüyle bunu fon dışı 
bırakmak veya bir karşılık kesilmeden emeklilere 
çalışma hakiki vermek, iş bulamayanları biraz daha 
işsizliğe İtmek anlamına gelirdi. 

Üzerinde durmak istediğim birkaç tane pürüzlü 
veya müphem kalmış nokta vardır. Kanunun 3 ün
cü maddesinin birinci bendine eklenen (L) fıkrasında, 
köylerde konutların, ahır ve damların yapımında 
çalışanıların 506 sayılı Yasa kapsamı dışında bıra
kılmasıyla, bunlara bir imkân getirilmektedir ve 
maliyeti düşürülmektedir; biraz da işlemler kolay
laştırılmaktadır. Ancak, «Kısmen işçi çalıştırmak» 
tabiri vardır. Bu tabir müphem bir tabirdir; zanne
derim, açıklamasını ileride çıkarılacak yönetmelikle
re bırakıyorlar, Bu yönetmeliklerin son derece açık 
olması gerekir. Ancak, burada çalıştırılan işçiler, 
sosyal sigortalar kapsamı dışında bırakıldıkları tak
dirde, iş kazaları halinde ne gibi bir işleme tabi tu
tulacaktır? Buna ait bir sarahati göremediğim için, 
belirtmek isltedtm. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir kOnu da köy ve 
kırsal alanlarda bidayette - konut, dam, ahır gibi -
yapılan tesisler, birkaç sene sonra ticarî gaye ile 
kullanılmaları halinde ne olacaktır? Burnun da, çıka
rılacak yönetmeliklerde sarih bir şekilde önlenmesi 
için tedbirler alınmalıdır. 

Ben, bu tasarıyı getürdlMeri . için, hükümet üye
lerini. kutluyorum ve kendilerine işçiler adına da 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Üzel, buyurun. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değeriü arkadaşlarım; bu madde, yani köy sınırları 
içinde yürütülen iştiler dolayısıyla, getirilen hüküm 
hakikaten yerinde oılmuştur. Uzun yıllar bunun tat-
bika/tında bulunan biir kişi olarak, getirilen hükmün 
hakikaten yerinde bir hüküm olduğunu söylemek is
terim. Konu, uzun süreler devlet idaresini ve ba
kanlığı işgal eden mülzminleşmiş bir konu idi; şimdi 
buna çare bulunmuştur, Teşekkür ederiz. 
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Bu arada, küçük bir - İlci yazım hatasını da be
lirtmiş olayım. Getirilen (L) fıkrasının ikinci satı
rında, «kısmende» şeklinde yazılmış olan kelimede
ki «de» dalhi manasındadır ve ayrı yazılması gerekir. 

Deminki konuşmamda, burada sözü edilen «Sos
yal güvenlik destek primi» ibaresinin uygun olma
dığından bahsetmiştim. Haktfkaten, eğer aynı görüş-
teysek, «Sosyal güvenlik katma primi» şeklinde ka
bul edilebileceği gilbî bir fikir hâsıl olursa - diğer fık
ralarda da bunu değiştirmek suretiyle «katma prim» 
demekle büyük isabet olacaktır. Bu konuda demin 
yaptığım açıklamaya sayın balkanın henüz cevap ver
me fırsattı olmadığından, düşüncesini öğrenemedik. 
O itibarla, bu konuda «destek primi» yerine, «kat
ma prim» demekte, acalba çok dalha büyülk isabet ol
mayacak mı? Bunun, Alvrupa Sosyal Güvenlik Söz
leşmesiyle bağlı olduğumuz birtakım Avrupa ilişki
lerimiz dolayısıyla da, destek değil, kaltma prim şek
linde yapılmasında, beynelmilel literatür itibariyle 
fayda görmekteyim. 

|(c) fıkrasının ikinci paragrafının sonunda, «An
cak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci 
madde hükümleri uygulanır» diyor. Bu 12 nci mad
deye baktığımızda, tamamıyla - iş kazası ve mes
lek hastalığının tariflinden sonra - sağlanan yardım
lara aittir ve genel hükümleri taşımaktadır. Bunu 
'bir tenkit şeklinde değil, dalha ziyade bir redaksiyon 
olarak kalbul ed'in lütfen; manayı da değiş'fcirmeye-
cektür; «iş kazası ve meslek hastalığı hainde, bu si
gorta ktoluna ai't hükümler uygulanır» şeklinde re-
dakte etmekte fayda olacaktır. Kabul buyurulıır-
sa, «1'2 nci madde hükümleri» yerine, «Bu sigorta 
koluna ait hükümler» demek lazımdır,' çünkü «İş ka
zası veya meslek hastalıkları sigortası» başlığı altın
da gelen diğer maddeler, aynı zamanda 12 nci mad
denin genel ifaddsi altında birtakım özel ifadeleri de 
taşımaktadır./ 

Saygılarımla arz ederim, • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın Üzel'in balhselttiği İmla hatası elimizdeki 

notlarda var ve okunurken de bu şekilde okunmuş
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENIİK BAKANI 
MOSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Sayın Başka
nım, bir s'oru sorulmuştu; müsaade ederseniz ce
vap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, hükümet söz 
(istiyorsa, veriyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Sayın Üzel, «destek primi» ibaresindeki «destek» 
'kelimesinin yerine «kaltma» kepmesinin kullanılıp 
'kullanılamayacağını sordular. 

Dikkat edilirse, bu müessese yeni bir müessese
dir. Bu müessesenin karşısında, 'konulan prim de 
yeni bir primdir. O bakımdan, uluslararası normla
ra uygunluk açısından, bir itiraz gelmesi yönünde 
pek fazla bir endişemiz yoktur. Ben, sayın millet
vekillin niyetinin iyi olduğunu, kulağa daha bir 
Ihoş gelebilir ifade kullanılmasını kasettliğini anlı
yorum; ama bu şekilde kalmasında yarar görüyo
ruz efendim. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler..., 1 inci madde kabul edilmiş
tir. \ 

2 nci maddeyi okutuyorum1: 

(MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 inci maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şe-
'kllde değiştiirilmiştir. 

F) IBu Kanuna göre sigortalı Olarak tescil edil
miş bulunanların, er Olarak silah altında veya Yedek 
Suibay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, kendile
rinin veya hak sahiplerimin yazılı talepte bulunmaları 
(hailinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirle
nen prime esas kazancın ait sınırının talep tarihin
deki tutarı üzerinden haseplanacalk malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaiları primlerini 2 yıl içinde ödemeleri 
şartı ile borçlandırılır. 2 yıl içerisinde ödenmeyen 
borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. 

Ancak kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal 
(güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya 
iştirakçi olanlar hakkında yükarıdakii fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı 
sigortalının prim ödeme süresine ka'tılır. Bu Kanu
na göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihin
den önceki süreler için borçlandırılma halinde, si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sa
yısı kadar geriye götürülür. 

Askerlik borçlanmalarında, aylık bağlanmaya hak 
kazanılmaisı durumunda kendlilerine, borcun ödendi
ği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağ
lanır. 
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IBAŞKAN — Madde üzerinde söz -isteyen?,.. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Söz istiyorum efen

dim. 
IBAŞKAN — Buyurun. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Sayın ©aşkan,. de* 

ğerli milletvekilleri; 'bu ımıadde, bir haksızlığı giderme
ye rrta'tuif Ibir maddedir; şayanı şükran olarak karşı
lamaktayız. 

Yalnız, izin verirseniz, madde dolayısıyla bir te-
ımennimti de dile 'getirmek istiyorum, Bu madde, ye
dek subaylık öncesi öğrendik dönemiyle, er olarak 
hizmeti geçenlerin 'bu hizmetlerinin borçlandırılmak 
suretiyle emekliliğine sayılmasını hedef alîmaktadır. 

Bilindiği üzere «bu, askerlik h'izmeti yapanlar içe
risinde Ibir ayırımı doğuruyor. Evvelden, lise ve lise 
altı tahsil seviyesindekller er alarak, daha üst tahsil 
seviyesinddkiier yedek su'bay olarak hizmet etmektey
diler ve 'bunların da öğrenciOt dönemleriyle yedek 
subaylık dönemleri arasında, sosyal güvenlik 'bakı
mından farklı işlemler yapılmaktaydı. Yüce Meçisin 
'kabul ettiği bir ıkanunia, şimdi yüksekokul mezunları 
içerıısinden bazıları er, •bazıları da yedek su'bay ol'a-
ralk hizimet vermektedirler. Esasen, yedek su'bay veya 
er olaralk hizmet edenler içinde de bu hizmetleri do
layısıyla 'bir ayırımı artık düşünmemek gereklidir. 

Bununla da şunu demek istiyorum : Muvazzaf as
kerlik hizmetini yapanlar, ister yedek su'bay, ister yük
sek tahsilli er, isterse muvazzaf er olsunlar, bunların 
,bü hizmetleri ısüreslnce sosyal güvenlikleri Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlanmaılıdır. Nasıl kıi, yedek 
-subaylara sağlıyor; yedek sufbay hizmetini yapanları 
Emekli (Sandığı ile ilgilendirip, bunların primlerini 
Ödüyorsa, muvazzaf er veya yüksek tahsilli olduğu 
halde, yasa gereği kura file erliğe geçen k'işilerin sos
yal güvenliklerinin de 1111 ve 1076 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılarak sağlanmasını temenni etmek için 
huzurunuza geldim. 

Bu arada şunu da ifade etmeme müsaade ediniz : 
Bu yasa tasarısı, diğer yasalardaki bazı ayrıcalıkları 
da gidermek durumundadır. Biliindiği üzere, sosyal 
güvenlik açısından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa tabi emekllerin, sonradan SSK veya Bağ -
Kur kapsamında 'bir iş bulup çalışmaları mümkün 
'idi. Keza, SSK kapsamındaki emekliler de sonradan 
Emekli Sandığı kapsamına girdikleri takdirde, Emek
li Sandığı ile lilgüendiriliyörlaı-dı. Yalnız, bu kişiler 
kendi sosyal güvenlik kapsamlarında tekrar çalışma 
durumuna geçtiklerinde, yüce Meclsimizin daha ön
ceden kabul etmiş olduğu bir kanunla, tekrar Bağ -
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Kur emeklisi oluyorlar ve kendilerine, işyerlerini ka
patmadan emeklilik haklarına devam imkânı sağla
nıyordu. 

Bildiğiniz üzere, 5434 sayılı Kanuna göre emek-
lıi olanlara ise, zaten 1101 sayılı Kanunla, Bakanlar 
Kurulunca tayin edilecek yerlerde çalışma imkânı ta
nınıyordu; ayrıca, 2333 sayılı Kanun da bunu hedef-
leraşti. Demek ki, Emekli Sandığı İçinde de bazı şart 
ve koşullarla tekrar çalışma imkânı 'temin edilmiştir. 
Yalnız 'SSK.Ya bağlı olanlar, yani hizmet akti ile 
çalışanlar hu haktan yoksun idiler. Getirilen tasarı bu 
boşluğuda kapanmaktadır. 

Ayrıca, geçtiğimiz madde yine bununla paralel 
olduğu içlin, izninizle burada şunu da söylemeden 
geçemıeyeceğim : Bazı prim alacakları vardır ki, al
dığınız prim, masrafınızdan daha az olur. İşte, köy
lerde yapılan inşaatlar da bunun belirgin örneğidir. 
Bu tasarıyla, çok masraf edip, az prDrn tahsil etme 
yerine, bu türlü işlerden çeklilme, halkı ve köylüyü de 
daha rahat çalışma imkânına kavuşiturima yolu ter
cih edilmiş oluyor. 

Bu konularda arzım 'budur, teşekkürlerimi suna
rım. ' 

BAŞKAN — Sayın Üzel, buyurunuz efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; tasarının ikinci maddesiyle, Sos
yal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinin (F) fık
rasının değişikliği sırasında, zannediyorum ki, okuma
dan dolayı küçük bir atlama yapılmıştır. Bu fıkranın 
«Ancak» diye başlayan paragrafının sonunda, «Yuka
rıdaki fıkra hükmü uygulanmaz» deniyor. Halbuki 
«Yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz» dendiği vakit 
bundan, (F) fıkrasına oturtmuş olduğumuz 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinin 
(E) fıkrası anlaşılır ve dolayısıyla da bununla bir il
gisi kalmaz. O itibarla, zannediyorum ki, buna «Yu
karıdaki paragraf hükmü uygulanmaz» demek lazım 
gelir. Aksi halde, burada (E) fıkrasına atıf yapılıyor 
demektir ki, bunun da konuyla ilgisi yoktur. Bu hu
susa sayın komisyonun dikkatini çekerim. 

İkinci konu ise şudur: Bu fıkraya göre, sigortalı 
olarak çalışan bir kimsenin, askere gidip geldikten 
sonra yine sigortalı olarak işe devam ettiğini düşüne
lim. Bu kişi, kuruma, askerlik süresine ait talepte bu
lunmadan ya da bulunamadan diğer sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi bir işe, yani Bağ-Kur'a veya Emek
li Sandığına iştirakçi olarak geçerse, esasta Sosyal Si
gortaya sayılacak gibi anlaşılan bu sürenin, kişinin 
müracaatı halinde, sosyal Sigortaca mı, yoksa son ça-
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lışmakta olduğu kurumlarca mı kabul edileceğine dair 
bir açıklama getirilmediği takdirde, bu fıkra işleme
yecektir. Bunun üzerine de komisyonun dikkatini çe
kerim. Belki, konusu ne ise, uygulamayı bu istikame
te götürecek olan bir genelge veyahut talimatname 
çıkarılabilir. 

Ayrıca, (F) fıkrasının en son paragrafında asker
lik borçlanmalarından bahsedilirken, «Aylık bağlan
maya hak kazanılması durumunda kendilerine, bor
cun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
aylık bağlanır» deniliyor. Halbuki, aynı fıkranın bi
rinci paragrafında «Kendilerinin veya hak sahipleri
nin yazılı talepte bulunmaları halinde» denilmek sure
tiyle hak sahiplerinden bahsedilmiştir. Yani, alttaki 
paragrafta hak sahipleri unutulmuştur. O itibarla, borç
lanma konusunda, «Kendilerine veya hak sahiplerine» 
diye bir ilave yapılması lazım geldiği kanaatindeyim. 
Aksi halde, fıkranın başı ile sonu arasında, hak tanı
ma durumundaki kişilerde bir farklılık, ayrıcalık ola
cak ve bu da uygulamada zorluk yaratacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söv almak isteyen var mı? 

Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmaları 
Madde 63. — A) Bu Kanuna göre yaşlılık ay

lığı almakta iken, sigortalı olarak çalışmaya başla
yanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları ta
rihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesi
lenlerden yeniden çalıştıkları süre zarfında 78 inci 
maddeye göre prime esas kazançları üzerinden 73 
üncü madde gereğince prim alınır. Yaşlılık aylıkları 
kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi • 
için yazılı talepte bulunan sigortalıya aşağıdaki fık
ra hükmüne göre yeniden hesaplanarak, yaşlılık ay
lığı, talep tarihini takip eden aybaşından başlana
rak ödenir. 

Bu sigortalılar için yazılı talep tarihlerine göre 
yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık, önce
den bağlanan yaşlılık aylığından fazla ise, hesapla
nan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. Hesaplanan 
yeni aylığın eski aylıktan düşük olması halinde, eski 
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aylık esas alınır. Ancak, ayüğı kesildikten sonra ge
çen prim ödeme gün sayıları bu Kanunun 61 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (a) bendine göre aylık bağ
lama oranının tespitinde değerlendirilir. 

B) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken 
sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazı
lı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının 
ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci 
maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üze
rinden % 24 oranında sosyal güvenlik destek primi 
kesilir. Bu primin 1/4'ü sigortalı hissesi, 3/4'ü işveren 
hissesidir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalı
şanlar, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olan
lara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş 
ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan sosyal si
gorta haklarından aynen yararlanırlar. 

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu 
Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 
24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Ku
rumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleşti
rilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 
üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. 
Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigor
talı bir işte çalışmaları dolayısıyla bu maddenin (A) 
fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesilenler, çalıştıkları sü
re içinde (B) fıkrasında yazılı hükümlerin uygulan
masını; (B) fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesilmeden 
çalışanlar ise çalıştıkları süre içinde haklarında (A) 
fıkrasında yazılı hükümlerin uygulanmasını isteyebi
lirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Sargın. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; emekli iken tekrar çalışma hakkı 
veren bu kanundaki - ilgili arkadaşlarımızla sohbet
lerimiz esnasında - tereddüt doğuran bazı hususları 
açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği ve biraz evvel söylediğim gibi, başka bir 
sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olan bir kişi, 
halen yürürlükteki yasamıza göre, SSK kapsamında 
bir işe girdiği zaman, yalnız iş kazaları, meslek has
talıkları primi ödemek suretiyle çalıştırılabilir, ilk ola
rak akla, emekli olup da ikinci bir işte çalışan kişi 
için, yalnız iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık 
sigortası primlerinin kesilmesi iktiza eder, şeklinde bir 
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durum geliyor. Nitekim, meriyetteki kanun da bu şe
kilde düzenlemiştir bunu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne kadar tutu
yor? 

TALÂT SARGIN (Devamla) — Efendim, bu iş 
kazalarıyla meslek hastalıkları primi, işyerinin tehli
ke sınıfına göre yüzde 1 ilâ 6 arasında değişmektedir. 
Malum olduğu üzere, analık primi kesin rakam ifade 
etmektedir, o da, yüzde l'dir. 

Şimdi, bütün itiraz, hizmet birleştirmesi yapma
yacaklar içindir. «Mademki bu arkadaşlarımız hiz
met birleştirmesi yapmayacak, - yapanlar için herhan
gi bir şey yok; ama yasa kendisi yapma imkânını da 
sağlıyor - böyle icap ettiği halde, neden, sosyal gü
venlik . destek primi namı altında yüzde 24 gibi bir 
prim kesiliyor ve neden bunun yüzde 6'sı işçiden, 
yüzde 18'i işverenden kesiliyor?» diye daima suallere 
muhatap oluyoruz. 

Şimdi efendim, bildiğiniz üzere 506 sayılı Kanun 
- hele 1186 sayılı Kanunun uygulanmasını bilen arka
daşlar hatırlar - çok genç yaştaki emeklileri doğur
muştur ve bu genç yaştaki emeklilerin çoğu da - ha
tırlanacağı üzere - kalifiye elemanlardır. Bunlar, tek
rar iş hayatına girmek zorunda olan kişilerdir ve gir
mişlerdir de. Bunların hepsi ya Bağ-Kur kapsamında 
bir işe girmişler veya Bağ-Kur kapsamında bir işte 
çalışıyormuş gibi görünerek SSK" kapsamında bir işe 
girmişler veya doğrudan doğruya SSK kapsamındaki 
bir işe - maatteessüf - kaçak olarak girmiş ve çalış
mışlardır. Bu kaçaklık nedeniyle açıkça bir toplusöz
leşme veya bir hizmet akdi imzalayamamanın ezikli
ğini duymaktadırlar. 

Şu halde, bu çalışma imkânı doğduğunda, bunun 
peşinden bir de haksız rekabetin ortaya çıkacağının 
araştırılması iktiza ediyordu. Şöyle ki: Tehlike sınıfı 
düşük bir işyerinde yüzde 1,5 tehlike, yüzde 1 analık 
sigortası primi olmak üzere, yüzde 2,5 oranında prim 
ödeyeceksiniz. İşveren olarak bunu mu tercih edersi
niz - bu adam hem de 40 yaşında bir kalifiye eleman -
yoksa yüzde 34 ödemeyi mi düşünürsünüz? İşte, bu 
durumda genç işçilerle, emekli olduğu halde çalışma 
hayatına dönen işçiler arasında bir muhasebe reka
beti doğacaktı; bunu önleyici bir sistemin getirilmesi 
de elzemdi. 

Dikkat edilirse, bu yüzde 18, işverenin normalde 
ödeyeceği yüzde 19,5'e çok yakındır. Yani, işveren için 
bir tercih nedeni olamayacaktır. Yasanın bu yönü, 
kanaatimce en iyi düzenlenmiş şeklidir. 
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i «İşçi neden-yüzde 6 prim versin?» sualini de şöyle 
cevaplandırabiliriz: Öncelikle bu destek primleri 
SSK'ya veriliyor ve tüm işçilerimiz için harcanıyor. 
Yani, SSK'da açık veren prim dallarından bir tanesi 

I bununla kapatılacak veya o prim dallarına munzam 
I bir gelir getirdiği için daha büyük bir hizmet götürü

lecektir. Sonuç olarak, alınan primlerin hepsi işçiye 
verildiği için, bu imkânı elde edecek bir işçiye de yüz
de 6'lık bir mükellefiyet getirilmektedir. 

Kanımca, kanun bu dengeyi sağlayacak ve en iyi 
tarafı, da, çalışma hayatına yeniden dönen emekli iş
çilerimizle, halen çalışmakta olan işçilerimiz arasın
da - işverenler açısından - haksız rekabeti de önleye
cektir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. 
I BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Sağlık yönetim giderleri hariç genel yönetim gider-
I leri Kurumun yıllık genel gelirlerinin % 10'unu aşa

maz.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Sargın. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, bu 

madde üzerinde de, bir yanlış anlamayı önlemek için 
söz almış bulunuyorum. 

j Bilindiği üzere, kurumun genel yönetim giderlerini, 
kurumun kendisi tayin edemiyor; çoğunu Yüce Mec
lis tayin ediyor. Yani çalışanların maaşları, yapıla
cak yardımlar veya SSK'nın inşaat giderleri, sair gi
derleri kurumun ihtiyarında olmayan sebeplerle tayin 
ve tespit ediliyor. 

I Kanun, genel gelirin yüzde 10'unu yönetim gide-
I rine ayırmış. Yanlış anlaşılmamalı; bu yüzde lO'da 

kalsın diye kuruma kati bir icbarda bulunamayız. Se
bebi?.. O zaman kurumun tüm yönetim giderlerini de 
kendisinin tayin ve tespit etmesi lazım. Tayini, tespiti 
başkası yaparken, kurumun bu sınırların içinde kal
masının mantıkla bağdaşması mümkün değildir. Geç
mişten de hep görüyoruz; kurum bu yüzde 10 sınırının 
üzerine çıkmak durumunda kalmıştır. Sanıyorum, bu 
konu, KİT Komisyonunda da müzakerelere neden ol-

I muştur. 

208 — 
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Burada, genel giderlerden, «'Sağlık giderleri ha
riç» demek suretiyle yüzde lO'luk sınırın bir parça 
üzerine çıkılmış oluyor. Yani durum, bugünkü gider 
toplamına yaMaşık bir gider toplamının yasalaştırıl
masından ibarettir. 

(Bendeniz bunu oldukça haklı 'görmek'teyiirn. Çün
kü ıhliç kimsenin, kendisimin yapamadığı iş konusun
da, başkanına, onun ihtiyarı dışında bazı hükümler ge
tirildiği halde, 'bu sınırlıar içinde kalacaksın, şöyle yapa
caksın, demeye hakkı olmamak gerekir. Durum bun
dan ibarettir. 

Teşekkürieriımi1 sunarım,. 
.BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURlt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarını; biraz evvel konuşan değerli 
ANAPlı arkadaşıimla esasında konu üzerinde aynı 
fikirdeyim. Aynı 'işi zamanında gördüğümüz ve 'bu iş
ler elimizden geçtiği için, ikimiz de aynı maksat üze
rinde birleşiyoruz. Yalnız, ifade tarzının bakanlığa 
veyahut Sosyal Sigortalar Kurumuna verdiği 'bir es
neklik (içerisinde^ konu idare içinde başka türlü istika
metlere getirilebilir. 

'Evvelce söylendiği üzere, «Yönetim giderleri, ku
rumun genel gelirlerinim yüzde 10'unu aşamaz» şekl'in-
de hüküım getirilmiştir. Neden o zaman yüzde 15, yüz
de 7 veya yüzde 8 denımeımiiştir de, yüzde 10 denmiş
tir?. Çünkü, Sosyal 'Sigortalar Kurumunun, yaptığı 
tüm işlemler itibariyle aktuaryal denge kurulurken, 
genel yonefiilm giderlerinin bunun içinde alabileceği 
payın, optimum noktası olarak yüzde 10 hesaben 
görüimüştürde, onun için o zaman hesaben yüzde 10 
denmiştiir. Aksi halde, 'bu hesap yapılırken zamanın
da yüzde 15 de denilebilirdi, ki, o zaman hastalık si
gortasının yönetim giderleri de .bunun üçinde idi. B a 
lece «Yüzde 10'un dışına çıkılamaz» hükmü, idarenin 
bazı kaynaMarım gelişigüzel kullanmaması için getiri
len bir hükümdür. Elbette kii bu, arkadaşımın söyle
diği gibi, kanunen yapılan bir tespittir,- ama /Sosyal 
Sigortalar Kurumunun yaptığı .'bütün masrafları ka
nunen 'tespit etmeye imkân yoktur. Zaten, malî ve 
idarî bakımdan özerk bir müessese olarak kendi yö
netim 'kurulu içerisinde aldığı kararlarla bu masrafla
rını yürütmektedir. 

Burada dikkat edilecek husuis şudur : Sağlık si
gortaları dünyanın her tarafında açık verir. Buıgün ge
tirdiğimiz sağlık sigortası primi ile sağlık sigortasının 
masrafları, gayet iyi bir şekilde takip suretiyle zanne
diyorum iyi karşılanmaktadır, karşılığı bulunmakta
dır; fakat, 'karşılık bulunmaktadır d'iye Sosyal Sigor-
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talar Kurumunun 'hastalık sigortası masraflarını, yö
netim giderlerinin tahdidi hükümleri içerisinden çı
karmak sureüiyle, serbest mi bırakacağız?. İşte incelik 
buradadır. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Üzel 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bu itibarla, de

min arz ettiğim1 üzere, getirilen bu hüküm isabetlidir. 
Bunu, genel sağlık sigortasına götürücü bir adım ola
rak da kabul ediyorum. Bu husus, halihazırdaki kapi-
talizasyon sistemi içerisinde bunun eritilmesi sure
tiyle ve fakat tam bir dikkat ve itina ile masrafların 
takibi gereğini de ortaya koymaktadır. 

O İtibarladır ki, sağlık yönetim giderlerimin yüz
de 10 oranı dışına çıkarılması, hatta belki isabetli 
bir hesapla 'buna da yüzde oranı getirilmesi faydalı 
olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Zamanaşımı ve hakkın düşmesi 
Madde 99. — Bu Kanunda aksine hüküm bulun

mayan hallerde, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve 
ölüm sigortalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar, 
hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde 
istenlmezse zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların 
gelir ve aylıkları, yazılı istek tarihlini talkibeden ayba
şından itibaren 'başlar. 

Jş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından ka
zanılan diğer haklar lile hastalık ve analık sigortaların^ 
dan doğan halklar İse, hakkı doğuran olay tarihinden 
itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Geçidi iş görmezlik ödeneğini veya herhangi bir 
döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde alma
yanların, söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları öden
mez. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen .. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl )— Söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, tasarının, mü

zakere edeceğimiz beş maddesi daha kalmıştır. Zanne
diyorum kısa bir çalışma ile bu tasarının müzakere
sini tamamlama imkânını bulacağız. 

Bu itibarla, tasarının müzakeresi tamamlanıncaya 
kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Saym Artukarslan, konuşmanızı çok kı
sa olarak sunmanızı rica ediyoruz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kısa ko
nuşacağım Sayın Başkan; ancak, nedense hep ben 
kürsüye çıktığımda uzun konuşur zanm var. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; tasarı, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, komis
yonda bulunmam hasebiyle tasarıyla enine boyuna 
ilgilendim. Bu itibarla bir iki hususu belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» ibaresi, be
ni fevkalade ilgilendiren bir husustur. Şimdi sizlere, 
milletvekili seçildiğim günden beri aldığım yüzlerce 
mektuplardan bir tanesinden bir iki paragraf okuya
rak, hükümetin getirdiği bu tasarının her maddesin
deki isabeti, bilhassa bu maddeki özelliği arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, rica edeyim, bu 
madde üzerine hasredin konuşmanızı. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hayriye 
Demirağ isminde bir hanımefendi, mektubunda, «Ca
hil ve sahipsiz bir kadın olmam nedeniyle ve kanun
lara da layıkı veçhile nüfus edemediğimden, bu hiz
meti gerek devlet, gerek Sosyal Sigortalar Kurumun
dan beklemekteydim. Bir netice alamayınca, ilk ola
rak 15.10.1980 tarihli dilekçeyle Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına müracaatta bulundumsa da, tatminkâr bir 
cevap alamadım. Bilahara, 24.12.1983 tarihli dilek
çem sebebiyle müracaat için kanunî süre geçtiğinden 
yapılacak bir işlem olmadığı tarafıma bildirilmiştir. 

Eşim 9 yıl gibi uzun bir müddet sigortalı işlerde 
devamlı emek harcamış olmakla hakkımın aranması, 
mensubu olduğum kurumun göreviyken, kurum bu 
hakkımı aramamıştır» demektedir. 

Şimdi, bu dilekçede ve buna benzer müracaatlar
da olduğu gibi, bu tasarıyla binlerce işçimizin ihti
yacına cevap verilmektedir. Ben, bu gibi mağdurlar 
adına sayın bakana, onun şahsında hükümete şükran
larımı ve saygılarımı sunuyorum. 

Bizim yöremizde kalifiye işçi sıkıntısı çekilmekte
dir. Genç yaşta emekli olan kalifiye işçileri tekrar 
işe alamayışımız yüzünden, bizim yöremiz gibi gerice 
yörelerde işlerimiz yüzüstü kalmaktaydı. Tasarıyla 
bu imkân da sağlanmış ve bizim yöreye benzer yö
relerin insanına, kalifiye elemanlarına yeniden imkân 
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getirilmiştir. Bu mevzuda da minnet ve şükranlarımı 
sunuyorum. 

Diğer kanunlar gibi bu kanun da ANAP iktida
rının Türk işçisine, Türk mağduruna ve sigortalısına, 
emeklisine getirdiği yararlı bir kanundur. 

Şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 106 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 ya
şını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış 
veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak du
rumda malul erkek çocukları ile yaşları ne olursa 
olsun evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık ya
hut gelir almayan kız çocukları.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun; 
«a) 135 inci maddesinin başlığı (Tüzük ve Yö

netmelik); 
b) 135 inci maddesinin (B) fıkrası ile ilgili diğer 

maddelerdeki (tüzük) deyimi (yönetmelik); 
c) 135 inci maddesinin (B) fıkrasının (h) ben

dinden sonra gelen hüküm (Kurumca hazırlanacak 
yönetmelikle); 

Şeklinde değiştirilmiştir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5 aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye edilen hizmetlerin ihyası 
Ek Madde 5. — Yürürlükten kaldırılmış olan 

2454, 3575, 5417, 6900 sayılı kanunlar ile 506 sayılı 
Kanun ve bunların ek ve değişikliklerine göre prim 
ve aidat iadesi veya toptan ödeme yapılarak hizmet
leri tasfiye edilmiş bulunanlardan; 

a) Yeniden bu Kanuna tabi işlerde çalışmış ya
hut bu Kanunun 85 veya 86 ncı maddesine göre prim 
ödemiş olanlar ile, 
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b) Tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetlerin, 
varsa kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kuru
luşlarında geçmiş hizmetler ile toplanarak ölüm sigor
tasından aylık bağlanmasına yeterli olması halinde 
ölenlerin hak sahipleri, 

Yazılı olarak müracaat ederek, hizmetin tasfiye
sinde ilgililere iade edilen prim ve aidat veya toptan 
ödeme tutarının tamamını alındıkları tarihten yatırı
lacağı tarihe kadar hesaplanacak kanunî faizi ile bir
likte bir defada Kuruma ödedikleri takdirde, bu hiz
metler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında 
nazara alınır. 

thya edilen bu hizmetler, 2829 sayılı Kanuna göre 
yapılacak birleştirmede de nazara alınır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi ile eklenen Ek Madde l'in ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

«Genel Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile tespit edilen 657 sayılı Kanuna tabi Devlet 
Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı 506 sa
yılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların hesap
lanmasında da uygulanır.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Sosyal güvenlik sözleşmeleri
nin uygulanması ile ilgili olarak prim ödeme süreleri 
üç ayı aşmamak üzere, yönetim kurulu kararı ile tes
pit edilebilir. 

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

Ek Madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Sigortalılar ile Kurumdan sü-

rekl" işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı 
almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları 
çocuklarının ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir 
veya aylık alan çocukların, iyileşmelerine yarayacak 
yahut işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli gö

rülen protez araç ve gereçleri, Kurumca, 34 üncü 
maddede belirlenen sağlık yardımları süreleri ile bağ
lı olmaksızın sağlanır, onarılır ve tespit edilen süre 
ve şartlarla yenilenir. 

Bu madde gereğince verilecek protez araç ve ge
reçlerin türleri süre ve şartlan ile yapılacak ödeme 
miktarlarına ait esaslar Kurumca hazırlanacak yö
netmelikle tespit edilir.» 

BAŞKAN — Maddee üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ek Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen ek maddelerle birlikte 10 uncu mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önce, iş kazaları ile meslek hastalıkları 
ve ölüm sigortasından gelir veya aylık hakkı düşen 
ve bu Kanunun yürürlük tarihinde hak sahibi du
rumunda bulunan veya bu Kanunun yürürlük tari
hinden sonra hak sahibi durumuna girenlerin yazılı 
olarak Kurumu müracaatları halinde, müracaat tari
hini takibeden aybaşından başlanarak gelir veya ay
lıkları ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen .. Yok. 
Geçici Madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu kapsamına alınmış olan ve bu Kanunun 1 inci 
maddesine göre kapsam dışında bırakılan köy sınır
ları içindeki bina, inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve 
benzeri işler için ödenmemiş bulunan sigorta primleri 
terkin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 

6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci mad
desiyle eklenen ek madde 1 ile getirilen ve 24.10.1983 
tarih ve 2934 sayılı Kanunla değişik gösterge tablo
sunda 31.12.1986 tarihine kadar, ileri yılları da kap
sayacak şekilde değişiklikler yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 rci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 12 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek üzere Sayın Nuri Üzel 

lehte söz istemişlerdir. 
Sayın Üzel, buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 'sayın bakanın çok acelesi ol
duğu içtin, bana «çabuk konuş» diyor. Tebrik ve te
şekkür için daha fazıla konuşmaya lüzum yok. Geti
rilen kanun, en geniş şekliyle konuyu hakikaten tat
min edecek vaziyettedir. 

Ancak, şimdiye kadar yapılan bütün kanun tasa
rısı ve tekliflerinde, zannediyorum, bakanlığın biraz 
daha geniş açılardan bu çalışmaları yapmaları lazım, 
parça - buçuk teklifler getirmek, konular arasındaki 
uygunluğun, bizim tarafımızdan takibine biraz im
kân vermiyor. O itibarla, daha geniş çalışmaların ya
pılmasında gayretlerine emin olduğum sayın balkanın, 
bundan sonra da bunu yürüteceğine inanıyorum. 

Gösterge tablosunun Bakanlar Kurulunca değişti
rilmesine dair olan hüküm, şimdi bir başka konuyu 
ortaya getirmektedir. Sosyal Sigortalar, Emekli San
dığı ve Bağ - Kur gibi kurumlar tarafından bağlana
cak aylıklarda, aylığa esas olan gösterge tablolarında
ki farklılıklardan dolayı emekli aylıklarıma değişiklik 
göstermesi ve aynı hizmet yılına sahip olan kişiler ara
sında, emekli aylıklarının gösterge tablolarından do
ğan farklılığı bu gibi kişileri rahatsız etmekte ve on
ları tatmin etmemektedir. O itibarla, sayın bakanın, 
yapılacak genel çalışmalar içerisinde konuyu bu açı
dan da değerlendirmesi halinde daha muvaffak ola
cağına eminim. 

Bu vesileyle kendisine teşekkür eder, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 
Sayın Saruhan lehte bir milletvekili arkadaşımıza 

söz verme durumunda olduğumuzdan dolayı, zatı âli

nize söz verme imkânını bulamıyorum efendim. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykal. 
Yalnız, kısa olmasını rica edeceğim Sayın Bay

kal. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — "Olur Sayın Baş

kanım. 
Sayın Başkam, muhterem arkadaşlarım; gönül ar

zu eder ki, emeklilerimiz çalışma gereksinimi duyma
sınlar ve yine gönül arzu eder ki, emeklilerimiz eş 
ve çocuklarıyla birlikte insan onuruna yaraşır biçimde 
bir gelir ve ücret düzeyine sahip olsunlar. 

Emiekliilerin çalışma mecburiyetinde olmaları, aslın
da, içinde bulunduğumuz çarpıklıkların, adaletsizlik
lerin ifadesinden başka bir şey değildir. Elbeıtüeki ülke
mizin koşulları bizi birtakım olumsuzluklara sürükle
mekte ve zorlamaktadır; ancak, genellikle, olanakları
mızın çoğunu da, çalışan kesimlerin, yani işçilerin, 
emeğin ve memurların aleyhine kullandığımız da bir 
gerçektir. Eskiden ülkenin koşulları belki bugünkün
den daha kötüyken bile, çalışanlarımız, emekli olduk
larında elde ettikleri imkânlarla, özellikle aldıkları ik-
ramiyeleriıyle, çoluk çocuklarının başını sokacağı bir 
yuvaya kavuşmuş olurlardı. Buıgün ise, emeklilerimi
zin, aldıkları ikramiyelerle bir kümese, dahi sahip ola
madıklarını biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bu tasarının üzerinde 
konuşmanızı rica ediyorum. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, tamamen tasarının üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Hayır... Bu tasarının üzerinde aleyh
te konuşacak ve reyinizin rengini kısaca izah edecek
siniz. Lütfen... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Oraya geliyor 
Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — Oraya gelmesini rica ediyorum. 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

gerçekten, bundan sonra kürsüye çıkmadan önce zatı 
âlinize gelip, ne söylemem gerektiğlini soracağım. Zi
ra bediim her kürsüye gelişimde siz müdahale ediyor
sunuz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendim, İçtüzük nasıl konuşacağını
zı beyan etmiş. Bana, «İçtüzük uyarınca konuştura
caksın» diyor. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, yüzde 24 destek primi çok yüksek tutul
muştur. Primlerde esas, fcesiten primin karşılığında 
bir şeyin verilmesidir. Burada, primini kestiğimiz 
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işçiye, karşılığında hiçbir şey vermiyoruz. «Destek 
primi» diyoruz, ama aslında bunun adı «haraç»tır 
muhterem arkadaşlarım. Eğer kestiğimiz primin kar
şılığında, işçiye bir hizmet götüremiyorsak, kestiğimiz 
bu primin adı «destek» değil, «kösrtek»tir; işçi emek
lisini yeniden güç duruma sokmaktır. Kaldıki, bu pri
min yüksek tutulması, işverenin, işçiyi çalıştırmama 
sonucunu da doğuracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kanunun amacı, 
isteyen emekliyi yeniden çalıştırmakla, önüne neden 
bu tip engelleri koyuyoruz? Sanıyorum sayın iktidar 
bir taraftan bazı kesimlere, alınmayan selamlar ver
meyle çalışırken, asıl niyetlerini de bu engellerle orta
ya koymaktadır muhterem arkadaşlarım. Eğer siz 
emekliyi çalıştırmak Myorsanız, onu işverenin çalış
tırmamasını gerektirecek koşulları neden sağlıyorsu
nuz, primi neden yüksek tutuyorsunuz? 

Merak ediyorum, bu yasa yalnız emekli işçilerimi
zi değil -onu soru olarak takdim edeceğim- memur 
emeklilerimizi nasıl etkileyecektir? Sanıyorum onları 
da bu kanun etkileyecektir. 

IBiraz önce genç emeklilerden söz edildi. Türkiye' 
deki yaşam koşullarına, çalışma koşullarına göre genç 
emekliler olduğunu kabul etmiyoruz. İşçilerin emekli
lik yaşamı da yüflösöttitıiiğîmiiıaden, bu ikanunlaırdaın ya
rarlanacak, «emeklilik» denen sevgiliyi göğüsleyecek 
işçinin alnından öpmek lazım. Bundan sonra fazla iş
çi bulamayacaksınız. Sosyal Sigortalar Kurumu şöy
le güç durumda, böyle güç durumda diye diye, çözü
mü, insanları hiç emekli etmemekte bulacaksınız bu 
gidişle muhterem arkadaşlarım. 

Elbette aleyhte konuşuyorum ve şu nüanslarla 
aleyhte konuşuyorum : Emekli işçilerin yeniden çalış
masına olanak tanımak, bugünkü koşullar içinde bu 

kanunun amacı oklbİiıidi, airma 'bu amacı oıitaldan kal
dırıyorsunuz. Gayri samimi bir yasa ile karşı kar-
şıyayız ve insanlardan haraç alıyorsunuz muhterem ar
kadaşlarım. 

Saygı ile selamlarım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
zabıtlara geçmesi için oyunun rengini belli etsin. 

ISORURİ BAYKAL {Ankara) — Benden önce 
konuşan arkadaşımız... 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Baykal, konuşmanız 
bitmiştür. 

SURURİ HAYKİAL (Anlkam) — Lütfen bakam 
susturunuz; bana her zaman sataşıyor. 

IBAŞKIAN — Buyurun efenldlilm, buyurun... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zabıtlara geç
mesi için oyunun rengini belli etsin. Onun için çıktı
nız oraya. (SOP sıralarından «Üzerinde konuştu» 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim «üzerinde» olmaz, lehinde 
veya aleyhinde olur. 

Tasan üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve tasan böy
lece kanunlaşmıştır. Milletimize ve memleketimize ha
yırlı olsun. (Alkışlar) 

Çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
için 30 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top-
ilanimalk üzere birleşM kaıpaltaıyoruım. 

Kapanma Saati : 19.15 
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VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Ordu Milletvekili Bahriye Üçak'un, Diyanet 

İşleri Başkanlığınca basılan İslam Dini kitabında yer 
alan kuyuların temizliği bahsindeki bilgilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazılı cevabı (7/1063) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak .cevaplandırılmasına izninizi arz ve rioa ede
rim. 

(Bahriye Üçok 
Ordu 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19 defa 
basılan Ahmet Hamdi Akseklili'nin «İslajm Dini» adlı 
kitabında kuyuların temizliği bahsindeki deve, katır, 
eşek tersi suyu kirletmez biçimindeki bilgileri bugün 
dkullarınıızda okutulan biyoloji ve ij iyen dersleri ile 
bağdaştırıyor musunuz? 

2. 30 Mart 1980 gün ve 18375 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan hac ve umre işleri yönetmeliğinin 
27 ne i maddesinde «hac ve umne masraflarının % 5'i 
ile bu masraflardan artacak meblağın Diyanet Vakfı
na bağışlanmış sayılacağı» hükmü yer almaktadır. 

Bir ibadeti yerine getiren vatandaşlarımızı hiçbir 
kamu niteliği bulunmayan özel nitelikli Diyanet Vak
fına zorla bağışa uyruk tutan bu hükmün yasal daya
nağı nedir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 24 . 4 . 1986 
Sayı : 2.02.6256 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 28.3.1986 gün ve Gen. Sek. Kanunlar ve Karar
lar Daire Başkanlığı 7/1063-5773-22084 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 2.4.1986 gün ve K, K. Gn. Md. 
18/106-1622/03359 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen ce
vaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Hayır 
Yönetmelik Konusu : 
2. 30.3.1984 tarih ve 18357 sayılı Resmî Gazete' 

de yayımlanan Hac ve Umre Seyahatleri ile ilgili iş
lerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair 
Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 indi madde
ci, 12 Mayıs 1979 gün ve 16635 sayılı Resmî Gaze-
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teMe yayımlanan 16.4.1979 gün ve 7/17439 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ve bu karara 11.4.1983 gün ve 
'83/6340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 
Ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış, Anaya
sanın 124 üncü maddesine müsteniden Devlet Bakan
lığının 9.3.1984 gün ve HM/5-169 sayılı yazısı ile Res
mî Gazetemde yayımlanmak üzere Başbakanlığa sunul
muş ve 30 Mart 1984 gün ve 18357 sayılı Resmî 
GazeteMe yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi NdJbantoğlu'nun, 
Erzurum İli köylerinin telefon sorununa ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ceva
bı (7/1067) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rioa ederim. 

•Saygılar imla. 
Hilmi Nalbamtoğlu 

Erzurum 
1. Erzurum İli ve ilçeleri köylerinden telefonu ol

mayan köyler hangileridir? 
2. Bu telefonsuz köylerin telefonları hangi yıllar

da bağlanabileceklerdir? 
3. Mahrumiyet bölgesi olan ilimiz köylerinde acil 

'bir durum halinde telefonun önemi dolayısıyla bu gi
bi ytörelerimüze öncelik vermeyi düşünür müsünüz? 

4. İlimizde öncelikle de Karayazı, Tekman, Çat, 
Aşkale, Hınıs gibi ilçelere öncelik vermeyi (buraların 
köy ulaşım koşulları bakımından) düşünür müsünüz? 

5. Bu arada müracaat edip acente temin etmiş 
olan Karayazı İlçesi Çavuş Köyü mezrasının telefonu 
ne zaman bağlanacaktır? 

TC 
Ulaşittrma 'Bakanlığı 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
06338 ANKARA 24 . 4 . 1986 

HDB : TBMM-1468-17031 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İ'lgi : T.B.M.M. Genel Sek.nin 31.3.1986 'gün ve 

7/1067/5788/22137 sayılı dağıtıımılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naılbantoğlu' 

nun Erzurum İli köylerinin telefon sorusuna ilişkin 



T, B. M. M. B: 98 29 . u .1986 O: 1 

yazılı soru önergesi tetkik edilerek cevapları ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
(Soru 1. Erzurum İli ve İlçeleri (köylerinden te

lefonu olmayan 'köyler hangileridir? 
Cevap 1. Erzurum İli ve İlçeleri köylerinden te

lefonu (bulunmayanlar ilişik listede gösterilmiştir. 
Soru 2. Bu telefonsuz (köylerin telefonları hangi 

yıllarda bağlanalbiieeeklerdûr? 
Cevap 2. Köylerin telefon irtibatı yatırım imkân

larına göre ytllı'k programlarla gerçekleştirilmekte-
dir. 

Buna göre, Erzurum İli ve İlçelerine 'bağlı köy
lerden telefon'ları 1986 yılında bağlanacaklar ilişik 
fotede heliırtilmiştk. 

iDiğer köylerin telefonlarının da 1988 yılı sonu
na (kadar bağlanmasına çalışılacaktıır. 

Soru 3. Mahrumiyet 'bölgesi' olan Himiz köyle
rinde acil ıbir durum 'halinde telefonun önemi do

layısıyla hu gibi yörelerimize öncelik vermeyi düşü
nür müsünüz? 

Cevap 3. Erzurum'un kalkınmada öncelikli il ol
ması sebebiyle 'köy telefonlarına gereken öncelik ve
rilmektedir. 

Nitekim, 1985 ytlı sonu (itibariyle ülkemiz köy
lerinin % 44.2'si telefona irtibatlı iken, Erzurum için 
bu oran % 58.5 olarak gerçekleştirilmiştir. 

Soru 4. İlimizde öncelikle de Karayazı, Tekman, 
Çat, Aşkale, Hınıs gibi ilçelere öncelik vermeyi (bu
raların köy ulaşım koşulları ibakımından) düşünür 
müsünüz? 

Cevap 4. Karayazı, Tekman, Çat, Aşkale ve 
Hınıs ilçelerine bağlı köylerin tamamı 1988 yılı so
nuna kadar telefona kavuşturulacaktır, 

Soru 5. Bu arada müracaat edip acente temin 
etmiş olan Karayazı (İlçesi Çavuşköyü mezrasının te
lefonu ne zaman 'bağlanacaktır? 

Cevap 5. Karayazı İlçesi Çavuşköyü mezrası 
P86 yılı ek yatırım programına alınmak suretiyle 
bu yıl içerisinde telefona (bağlanacaktır. 

TELEFONSUZ VE 1986 YILI PROGRAMINDAKİ KÖYLERİN 
L İ S T E S İ 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
M. 

— Merkez ÎIçc 
Altotepe 
Aziziye 
©örekli (1986) 
Çayırca 
ÇiMkköy 
Soğucak 
TepekÖy (1986) 
Yenlisu 
Giilpınar 
Muraıfcgeldi 
Söğütyanı 
Şenyurt 
Adaçay (1986) 
AtHıkonak 
Demirgeçit 
Düztoprak 
Kavaklıdere 
Kayapa 
Kuşçu 
Sakalıkesik (1986) 
Zorfcunlu 
Yağmurcuk 
Yukanyenice 
Ağcakent 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Ahırcık 
Akdağ 
Aynalıkale 
Başkent 
Bingöze 
Çavdarlı 
Çavuşoğlu 
Çıkrıklı 
Elmalı 
Bşfciınkaya 
Geyik 
Halilkaya 
Kuzgun 
Sıığırzindan 
Söğütlü 

— Aşkale 
Altıntaş 
Ardıçyaykı 
Bozburun 
Çatören 
Dallı 
Gümüşsercr 
Güneyçam 
Gürk'ayna?-: 
H a ç t a n ı z ı 

10. ıHatuncuk 
11. Karasu 
12. Kurtmahmut 
13. Ocaklı 
14. Özler 
15. Sarı'baba 
16. Taşlıçayır 
17. Tecer 
18. Akören 
19. Bağırsak 
20. Çatören 
21. Dağyurdu 
22. Eyüpoğlu 
23. Hacımafomut 
24. Koçibaba 
25. Tepsioik 
26. Topça 
27. Tosunlu 
28. Tozluca 
29. Yaylaköy 
30. Yumıruveren 
31. Düzyurt 
3 —Çat 
1. Başköy 
2. Çukurçayır 

— 215 — 



T, B. M. M. B: 98 2? . A * 1986 0 : 1 

3. Değirmenli 
4. Göbek'ören 
5. Gökçeşeyh 
6. Gölköy 
7. Karaıbey 
8. Kaıfaca 
9. Karaşeyh 

10. Kızılca 
11. Köseler 
12. Kurbanlı 
13. Mağaraköy 
14. Mollaömer 
15. Munatçayıın 
16. Salfcaş 
17. Sanıkaşuk 
18. Sarılkaya 
19. Söbeçayır 
20. ŞeyMıasan 
21. Tuzlaöaşı 
22. Yaylasuyu 
4 — Hınıs 
1. Aoarköy (1986) 
2. Akbayır 
3. 'Aikören 
4. AlagÖz 
5. Alımteri 
6. Ali'kırı 
7. iBaşköy 
8. 'Bayıırköy 
9. Çakmak 

10. Çamurlu 
11. Derince (1986) 
12. Der visali 
13. Dikili 
14. GiiUüçimen (1986) 
15. Güzelde*© 
16. HıcakÖy 
17. Hayran 
18. Kalecik 
19. Kara'budak 
20. Karamıolla (1986) 
21. Kazancı 
22. Ketenci 
23. Kızmusa 
24. 'Meydanköy 
25. MöMafculaç 
26. Mutluca (1986) 
27. Ortaköy 

28. Pınarköy (1986) 
29. Saltepe 
30. Sldiz 
31.. Söğütlü 
32. Sultanlı 
33. ISuvaran 
34. Şalgamköy 
35. TapukÖy (1986) 
36. Uyanık 
37. Akçamelik 
38. Akgelkı 
39. Akgöze 
40. Arpadere 
41. Beyyurdu 
42. Çatak 
43. Çiılılıigöl 
44. Dağçayırı 
45. Demirci 
46. Eknadah 
47. Erbeyli 
48. Esenli 
49. Kızılanmet 
50. Kongur 
51. MoUacelil 
52. Şahverdi 
53. Delitepe 
54. Tipideresi 
55. Toraman 
56. Uluçayır 
57. Ünlüce 
58. Yeşilyazı 
59. Akkavak 
60. Çatalgül 
61. Karraı 
62. Ovayoncalı 
5 — Horasan 
1. Aşağıkızılca 
2. Çamurlu 
3. Dikili 
4. Dölılek 
5. Hızardere 
6. KaraSbıyık 
7. Mıollameldk 
8. Pirnasan 
9. Tavşancık 

10. Aşagıaktaş 
1:1. Danişment 
12. İncesu 

13. Karacaören 
14. Pirali 
15. Şeyhyusuf 
16. Yazılıtaş 
17. Eğertaş 
6 — İspir 
1. Akfgüney 
2. Aktaş 
3. Aşaği'fındık!İı 
4. Bahçeli 
5. Başçeşme 
6. Başköy 
7. Başpmar 
8. Bostancı 
9. Cankurtaran 

10. Çakmaklı 
11. Dernirkaya 
12. Gündoğdu 
13. İğdere 
14. Kavaklı 
15. Kaynaktoaşı 
16. Kümetaş 
1.7. Maden 
18. Ortalköy 
19. özlüce 
20. Pınarlı 
21. Sandıklı 
22. Soğuksu (1986) 
23. Taşbaşı 
24. Tekpınar 
25. Tepecik 
26. Yukarrfındıklı 
27. Çatakkaya 
28. Demirlbilek 
29. Geçityazı (1986) 
30. Karakale (1986) 
31. Karakamrş (1986) 
32. Şenköy 
33. Taşlıca (1986) 
34. Üzüm'bağı (1986) 
35. Yedigöl 
36. Yıldiiztepe 
37. Akpınar 
38. Akseki 
39. Atürgüden 
40. Avcı'kiöy 
41. (Bozan 
42. Çayıtıbaşı 
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43. Değirmen dere 
44. tjölyurt 
45. Karakaya 
46. Karaşeydi 
47. Leylekikoy 
48. Müılkköy 
49. Yağlı 
50. Yeşütepe 
51. Ambaralan (1986) 
52. Ayçukuru (1986) 
53. Oennetpınarı (1986) 
54. Ce'viziidere (1986) 
55. Oaydere (1986) 
56. Çiftepınar (1986) 
57. Demirgöze 
58. Güneysu (1986) 
59. Korkutköy (1986) 
60. Kaymaklı (1986) 
61. Sadaka (1986) 
62. Yaylalı (1986) 
63. Yaylaözü (1986) 
64. Yiğitbaşı (1986) 
65. Arak'öy 
7 — Karayazı 
1. Çatalören 
2. Çepi 
3. Karaağı! 
4. Kazbel 
5. (Kungındere 
6. Köyceğiz 
7. ıPayveren 
8. Taşan 
9. Üzengili 

10. Abdurrahmanköy 
11. Aıkıpınar 
12. Çakmaközü 
1.3. Çalışkan 
14. Çelikli 
15. Dörtpınar 
16. Güllü 
17. (Hasanova 
18. Karabey 
19. Kırkpınar 
20. Molabekk 
21. Muratlı 
22. ıSarıçiçek 
23. Selenfli 
24. Sufconak 

25. Uğurda! ı 
26. Yalında! 
27. Yiğitydu 
28. Ağaçlı 
29. Aliküllecek 
30. Çaltılı 
31. Doruca 
32. Diindarköy 
33. Geventepe 
34. Hacıbayrarn 
35. Kaparalı 
36. Kösdhasan 
37. Kurupınar 
38. Sancaktar 
39. Sulutaş 
40. Yaylaköy 
41. Akarsu 
42. Akdağ 
43. Aşağıkızılkale 
44. Eyüpfer (1986) 
45. Sarıtaş 
46. Yemlik (1986) 
47. Yılanlı (1986) 
48. Yukarıçığ%an (1986) 
49. YukarıkızJkale 
8 — Narman 
1. Alaoayar 
2. Aşağıyayla 
3. Dağyo&u 
4. Dazlak 
5. Dsmirdağ 
6. Gökdağ 
7. Kamışözü 
8. Karadağ 
9. Karapınar 

10. 'Mercimıelcli 
11. Sapanlı 
12. Teli 
13. Toygadı 
14. Güllüdağ 
9 — Oltu 
1. Sa'ğhcak 
2. Toklu 

10 —Olur 
1. Aklbayır 
2. Altıııkaya 
3. 'Beğendik 
4. Beşkaya 

5:' Boğazlören 
6. Ekinlik 
7. Ka'ban 
8. Kakdibi 
9. Karakoçlar 

10. Keçili 
11. Köklifcli 
12. Oğuzken* 
13. Olurdere 
14. Soğulkgöze 
15. iŞalpazarı 
16. Taşgeçit 
17. Uzunharman 
18. Yaylabaşı 
19. Yeşiıl'bağlar 
20. Yuldızkaya 
21. Yolgözler 
22. Yukarıçayırlî 
11 — Pasinler 
1. Çalıyazı 
2. Hana'hmet 
3. iKarakale 
4. İKotandüzü 
5. IPeMMi 
6. örentaş (1986) 
7. Taşağul 

12 — Şenkaya 
1. Gezenek 
2. Ikizpınar 
3. Kürkçü 
4. Sındıran 
5. Tcfcfcaş 
6. Temurkışila 
7. Tütenooak 
8. Yeşikaya 
9. Zümrüt 

10. Atydhı 
11. Aydoğdu 
12. Başpınarîar 
13. Çamalan 
14. Ddkuze&ma 
15. Esence 
16. Gülveren 
17. Hoşköy 
18. Ildır 
19. İğdeli 
20. Kayalısu 
21. KoroğUu 
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22. Küşlk'köy 
23. Sanfcayal'ar 
24. Yedikman 
25. Yeşildıemet 
26. Aıktaş 
27. Bereketli 
28. Dörtyol 
29. 'Esenyunt 
30.: Güreşken 
31. Gözobaşı 
32. İçmesıu 
33. Kaymak 
34. Kireçili 
35. -Oyuık'taş 
36. Şonpınar 
37. Tazoköy 
38. Atıcı'k 
39. Aşağııbakraç'li 
40. Beykıaynalk 
41. 'Daliktaş 
42. Evbakaz 
43. Gözalan 

44. Hiıceçay 

45. Karabaş 
46. Özyıırt 
47. Sarıyor 

48. Uğuriû 

49. Yani'kjkavaıl 
50. Yaymeşe 
51. Yoğurtçular 
52. Yükarıibakraçlı 
13 — Tekman 
1. Ağcakoca (1986) 
2. Aşağılhanibeyli 
3. Aydm'h 
4. Çaıtalk 
5. Çaıtikaıle 
6. Deliler (1986) 
7. Dibekli 
8. Erduran 
9. Erence (1986) 

10. Geçitköy 
11. Güılvören 
12. Gündamı 
13. Güneşili 
14. Hiiseyinağa (1986) 
15. Ilıgöze (1986) 
16. Karapınar (1986) 
17. Karata)? 
18. Katranlı (1986) 
19. Şakşak (1986) 
20. Yoncalı 
21. Yukarıhanbeyili 
22. Yücepınar (1986) 
23. Akdamaır 

24. Alabayır 
25. Bayındır 
26. Başdere 
27. Çağlar 
28. Çayırdağı 
29. Çimenözü 
30. Çufcu-fyayla (1986) 
31. Da] söğüt 
32. Gözlüce 
33. Gümü'Şİülk 
34. GüzöMere (1986) 
35. Harazalar 
36. Hatan'köy 
37. Kalaycı 
38. 'Karlıca (1986) 
39. Kayaboğaz (1986) 
40. Kazanç rk 
41. Kuruca 
42. Toptepe (1986) 
43. Tut nagöl 
44. Yiğitte!" 
45. Yuvakilı 
46. Kırıkhan (1986) 
14 — Tortum 

1. Bahtlı 
2. Cevizli 
3. Çağ] ıy anlı 
4. Ulu'bağ 
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3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
vatandaşların gelir vergisi beyannameleri ile ilk tak
sitlerinin İstanbul - Sirkeci Büyük Postanesince alın
madığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca yazılı 
olarak yanıtlanmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Yazılı Soru : Bürokrasiyi kaldıracağını, yurttaşa 
güler yüzlü bir yönetim getireceğini söyleyen bir 
iktidarın zamanında ve PTT aracılığıyla vergilerin 
kolaylıkla ödenebileceğinin re'Idammı yapan bir PTT 
üst idaresi sırasında Maliyenin Cumartesi ve Pazar 
günleri de vergi dairelerini açılk tutarak yurttaşa ko
laylık gösterdiği ortada iken, gelir vergisi beyanna
melerinin ve iılk taksitinin son günü olan 31 Mart 
1986 günü İstanbul Sirkeci Büyük Postahanesinde 
sanki kasten yapılmış g M bir tek memur bırakıla
rak Devlete ve söylenen sözlere güvenerek saat 24*ten 
önce sıraya girmiş yaklaşık 300 yurttaşın vergi be
yannamelerinin ve vergi taksiderinin alınmadığı, gü
venlik güçleri aracılığıyla dışarıya aüldılkları, vergi 
yasalarına göre cezalı duruma düşürüldükleri doğru 
mudur?! 

Doğru ise Devlete güveni sarsan, yurttaşları za
rara sokan soruımllular hakkında ne gibi bir yasal 
işlem yapılmıştır? 

T.C{ 

Ulaştırma Bakanlığı) 
Haberleşme Dairesi Başkanlığıl 

HBD : 4. TBMM/-1467-7714-25195-06338 
Konu : Yazılı soru önergesi 

124 . 4 . 1986 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 9.4.1986 
' gün ve 7/1088/5864/22434 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, bazı 
vatandaşların geîir vergisi 'beyannameleri ile ilk tak
sitlerinin İstanbul - Sirkeci Büyük Postahanesince 

—.—•• m 
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alınmadığı konusundaki yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek, cevabı iliş/iıktıe sunulmuşitur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru : Bürdkrasliyi kaldıracağını, yurttaşa güler 

yüzlü bir yönetim getireceğini söyleyen bir iktidarın 
zamanında ve PTT aracılığıyla vergilerin kolaylıkla 
ödenebileceğinin reklamını yapan bir PTT üst ida
resi sırasında Maliyenin Cumartesi ve Pazar günleri 
de vergi dairelerini açık tutarak yurttaşa kolaylık gös
terdiği ortada iken, gelir vergisi beyannamelerinin ve 
ilk taksitinin son günü olan 31 Mart 1986 günü İs
tanbul Sirkeci Büyük Postahanesinde sanki kasten 
yapılmış gibi bir tek memur bırakılarak Devlete ve 
söylenen sözlere güvenerek saat 24ten önce sıraya 
girmiş yaklaşık 300 yurttaşın vergi beyannamelerinin 
ve vergi taksitlerinin alınmadığı, güvenlik güçleri 
aracılığıyla dışarıya atıldıkları, vergi yasalarına gö
re cezalı duruma düşürüldükleri doğru mudur? 

Doğru ise Devlete güveni sarsan, yurttaşları za
rara sokan sorumlular hakkında ne gibi bir yasal 
işlem yapılmıştır? 

Cevap : Vergi ödeme aylarının son günlerinde 
bütün PTT merkezlerinde gişe adetten! artırılmakta, 
mesaî saatleri uzatılmaktadır. Nitekim 31 Mart 1986 
günü İstanbul Sirkeci PTT Merkezindeki havale ka
bul gişelerinin adedi 21den 6'ya., vergi beyanname
lerinin tevdi edildiği mektup gişelerinin adedi ise 
4'ten 12'ye çıkarılmıştır, 

Saat 20.00'den itibaren hizmetlere binanın ön ta
rafındaki telgraf ve telefon gişelerinde devam edil
miş, saat 24.00ten sonraki kabullerde, vergi ve PTT 
mevzuatına uygun olarak ve mükelleflerin bilgisi 
dahilinde 1.4.1986 damgası basılarak hizmet sürdü
rülmüştür, 

Yurttaşların dışarı atılması şeklinde güvenlik kuv
vetlerinin müdahalesinii icap ettiren bir hadise olma
mıştır. PTT memurları tam bir anlayış ve gayret 
içinde mükelleflere hizmette bulunmak suretiyle bu
ttun talepleri karşılamışlardır. 

Bununla bera'ber, vergi dönemlerinde havale gi
şeleri ile pul ve taahhütlü gişelerinin sayi'smın daha 
fazla artırılması ve mesailerinin uzatılması, yeterli 
tedbirlerin alınması ve gerekli hassasiyetin gösteril
mesi hususu ilgililere bir defa daha tebliğ edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 İNCt BİRLEŞİM 

29 . 4 . 
Saat 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Os-

manlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında 
ülkemizde yaşanan bankerlik olayının sorumlularını 
ve bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. j — İçel , Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yuları ge-

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi 
soruya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

1986 Sah 
: 15.00 

lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Prelevman Fpnu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut r/ixi* 
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yıllan- gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yıllan gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

10. —' Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan* 
m, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 
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15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'm, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'-
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, kamu kurum ve 'kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, 'teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teslkiatı il 985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

23. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

30. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafın'dan yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

32. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fa'brikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

35. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

36. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 



39. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi. (6/702) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
m, 22.6.1984-31J1 2.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen camlı hayvan ihracatına Miskin Devlet Balkanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
tf/703) (1) 

41. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

42. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
m 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

45. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tti Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

46. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, IBAĞ-KOR Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik 'Balkanından sözlü soru önergesi (6/724) 
41) 

49. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, PETK1M - Ptetrokimyıa A. Ş. Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

50. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 
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51. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanmdian sözlü soru önergesi (6/727) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Ettibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) (1) 

53. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz 'İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşletti Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

55. — istanbul Milletvekili Yunmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/731) (1) 

56. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) (1) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalaırı işlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis ediilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) (1) 

58. — 'İstanbul 'Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanmdam 
sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

60. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre .tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/736) (1) 

61. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

62. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba-



kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) (1) 

63. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

64. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

65. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

67. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

68. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/690 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik Ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

71. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

72. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

7 
KANUN (TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 

nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) (Dağıt
ma tarihi : 21.4.1986) 
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2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun. Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri: 1.9.1984; 14.4.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın Ka
dınların Seçim Hakları ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1986) 

6. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Ko
caeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 Arkada
şının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, 
içel Milletvekili Edip özgenç'in, Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşının, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/746, 2/154, 2/166, 2/200, 2/240, 2/273) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 22.4.1986) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafâ Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı 
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/332) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma ta
rihi : 24.4.1986) 
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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 
Arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, İçel 
Milletvekili Edip özgenç'in, Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan 
ve 10 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Ar
kadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/746, 2/154, 2/166, 

2/200, 2/240, 2/273) 

T.C. 
Başbakanlık 10.3.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
18/101-1983/02083 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIÖINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 43.1986 
tarihinde kararlaştırılan «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun' Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Sle gerekçesi eldi olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görttştthneslini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

ÜJkemlizm sosyal, güvenlik mevzuatımda çok önemli bir yeri olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
da; sosyal muhtevalı düğer kanunlarda olduğu. gibi, içtilmaî hayattın gelişmesine paralel olarak değişiklikle
rin yapılması zarurî olunmuş, ezcümle Kanunun yayınlandığı 29.7.1964 tarihinden bu yana 21 değişiklik; ger
çekleştirilmiştir. 

Çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek ve uygulamadan doğan bazı aksaklıkların sigortalılar lehine giderilme
si için yenli değişikliklerin yapılması uygun bulunmaktadır^ 

Hükümetimizce hazırlanan bu Kanun Tasarısı da belirtilen anlayış içlinde sigortalı, emekli dul ve yetim
ler ile diğer hak sahiplerinin şikâyetleri, dülekleri ve temennileri dikkate alınmış ve kanunların uygulanma
sında tespit edilen aksamalar göz önünde bulundurulmuştur. 

Kanun Tasarısında yer alan başlıca hususlar şunlardır. 



— 2 — 

1. Köy sınıfları içinde balan ve köylümüzün kendi el emeği, aile yardımlaşması kısmende işçi çalıştır
mak suretiyle yaptığı 'köy tipi yapılar (köyevi, ahır, samanlık v.b.) Sosyal Sigorta mevzuatı dışına çıkarıl
mıştır. 

Bu uygulama i'Ie Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden ib'ir çok bürokratik işlemler ve masraflar kal
dırıldığı gibi, ölçümieme sistemi dahilinde mağdur duruma düşen haksız olarak prim ödeme zorunda kalan 
vatandaşlarımıza da kolaylık sağlanmış olacaktır. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı atanlara da sigortalı bir iştte çalışma hakkı getirMş-
tir. 

Kanun tasarısında Kurumdan yaşlılık aylığı alanların, bu aylıklarında bir kesime söz konusu olmaksızın, 
sigortalı bir işte çalışma hakkı yer almıştır. Bu sigortalılar, çalıştıkları süre içinde 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununda yer alan ve yaşlılık sigortasından aylık alanlara tanınan sağlık sigortası yandımmdan da hiç bir 
işleme tabi tutulmaksızın faydalanabileceklerdir. 

Bu tür sigortalıların prime esas ücretlerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenecektir. Bu primin 2/3'ü 
işveren hissesi 1/3'ü işçi hissesi olarak tespit edilmiştir. 

Kanun Tasarısında % 30 olarak belirlenen Sosyal Güvenlik Destek Priminin bu oranı Bakanlar Kurulu 
Kararı iTe değiştirilebilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ek bir finansman kaynağı yaratacak olan Sosyal Güvenlik Destek Primi ile 
Kurumun emekli, dul ve yetimlerine daha iyi şartlarda aylık ve gellir ödemesine imkân sağlayacaktır. 

Bir anlamda bu yeni uygulama emeklilerin işgücü ı yasasında meydana getirdiği malî kaynağın, yine ken
dilerine dönüşen bir geliri yaratacağı gibi, iş piyasasında dengeyi koruyacak ve sosyal güvenlik kuruluşların
dan emekli olanlar arasında da norm ve standart birliğini yaratacaktır. 

3. .Askerlik borçlanmasında görülen ve haklı şikâyetlere sebebiyet veren ve hatta çoğu kez suiistlimale-
re neden olan «sigortalı bir işte çalışma» mecburiyetide Tasarıda düzenlenen diğer bir husustur. 

4. (Sosyal Güvenlik Sistemi içinde yer alan «Zamanaşımı» kavramı Tasarı ile yumuşatılarak özellikle uzun 
vadeli sigorta kollarında, sigortalı ve haksahiplerinin haklarının korunması amaçlanmıştır. 

5. Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler başlığı altında yapılan değişiklik ile çocukların 
tahsil ve yaş şartları yeniden düzenlenmiş, özellikle kız çocuklarının, sosyal güvenlik anlayışı içinde özelik
lerine uygun olarak şartlara tabi tutulmaksızın korunmaları sağlanmıştır. 

Geniş kapsamlı ve sosyal amaçla hazırlanan Kanun Tasarısı, sigortalı, emekli, dul ve yetimler l e diğer 
haksahirilerine-yeni haklar sağladığı gibi, şikâyet, dilek ve temenni'lefini de giderecek niteliktedir. 

Tasarının ana amacı Anayasamızın 60 inci madkfetf gereğince Sosyal Güvenlik ilkesini herkes içiin daha 
iyi şartlarda sağlamaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin I inci Bendine 
(L) fıkrası ilave edilmekte ve II nci Bendinin (C) fıkrası değiştirilmektedir. 

I inci Bendine ilave edilen (L) fıkrası ile; köy sınırları içinde aile fertlerinin çalışması (ÎMECE usulü) 
veya kısmen işçi çalıştırılmak suretiyle yapılan köyevi, ahır, daim v.b. inşaatları ile tamirat, tadilat, tesi'sat 
işlerinde çalışanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun uygulanmasında kapsam dışı bırakılmıştır. 

Ancak fıkrada bu uygulamada İstisnalar ayrı ayrı tadat edilmiştir. Şöyieki, köy sınırları içinde dahi ol
sa, anahtar teslimi, ihale suretiyle başkasına verilen, turistik, ticarî veya d'inlenme gayesi ile yapılan inşaat, 
tamirat, tadilat, 'tesisat ve benzeri işler <L) fıkrası dışında telakki edilmiştir. 

Fıkranın amacı köy sınırları içinde yapılan ve köy x:lesinin ihtiyacı olan ve kendi imkânları ile yaptığı in
şaat işlerine istisna getirilerek, bunların 506 sayılı Kânun uygulaması dışında mütalaa ediDmesini sağlamaktır. 

II nci Bendin (C) fıkrasında yapılan değişiklik ile, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından 
(T.C. Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi Banka ve Sigorta Şir
ketleri Emekli Sandıkları) malûllük veya emeklilik (yaşlılık) aylığı almakta iken 506 sayılı Sosyal Sigortalar " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 



— 3 — 

Kanunuma tabi bir işte çalışanların, şartları düzenlenmiştir. Belitten statüde bulunan sigortalıların 78 inci 
mıaiddeye glöre tespüt edilecek prime esas kazançları üzerinden, Sosyal Sigortalar Kurumuna % 30 oranında 
Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilecektir. 63 üncü maddeye atıf yapmak suretiyle düzenlenen fı'kra hükmüne 
göre Sosyal Güvenlik Destek Priminin 2/3'ü işveren hteses'i, 1/3'ü işçi hissesi olacaktır. Ayrıca Sosyal Gü
venlik Destek primi oranında Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak değişiklikler bu sigortalılar içinde uy
gulanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak ödenmiş süreler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden 
sigortalılık süresi sayılmayacağı gibi bu süreler, 2829 sayılı Kanun uygulaması bakımından hizmet birleş
tirilmesinde de değerlendirilmeyecektir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemiş bulunan sigortalılar 
hakkında toptan ödeme şeklinde bir ödeme de yapılmayacaktır. 

Ancak, bunların çalıştıkları işlerden dolayı iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmaları durumun
da 506 sayılı Kanunun 12 nci madesinde belirtilen yardımlardan faydalanacaklardır. 

12 nci madde. îşkazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar. 
Sağlık yardımı yapılması, 
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi 
Protez araç ve gereçlerin takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
Yurt dışında tedavi imkânları, 
olarak 'belirlenmiştir. 

iş kazası veya meslek hastalığından dolayı sigortalının sürekli iş igöremezlik durumuna düşmesi halinde 
kendisine gelir bağlanacaktır. Sigortalının işkazası veya meslek hastalığından dolayı ölüm halinde ise hak sa
hiplerine gelir bağlanacaktır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik mevzuatına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumundan yazılı talepte bulunmaları durumunda, talkip eden aybaşından itibaren bunlar hakkında 506 sa
yılı Kanun hükümleri gereği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası uygulanacaktır. 

Madde 2. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesinin ı(F) fıkrası değiş
tirilmiştir. 

Fıkra hükmünde yapılan değişiklik ile 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olanların askerlik borçlanma
sında, sigortalı bir işte çalışma şartı kaldırılarak uygulamaya kolaylık getirilmiştir. Ancak 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre daha önce sigortalı olanlar, diğer sosyal güvenlik mevzuatına göre tabi bir görev
de çalışmaları i(memur veya esnaf olmaları) durumunda bu haktan yararlanamayacaklardır. 

Fıkra hükmünde yer alan diğer Jbir hususta sigortalı veya halk sahiplerinin askerlik borçlanması dola
yısıyla aylığa hak kazanmasıdır. 

Askerlik borçlanmasında tahakkuk eden prim borcunun ödenmesi ile hakkın doğacağı esas unsur olduğu 
cihetle askerlik borçlanması ile aylık almaya hak kazanan sigortalı veya hak sahiplerine askerlik borçlan
malarını ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren tahsis işlemi yapılacaktır. 

Fıkra hükmünde yapılan değişiklikte, hak sahiplerine de ölü sigortalının askerlikte geçen süresi bakı
mından borçlanma hakkı getirilmesi dolayısıyla dul ve yetimlerin sosyal sigortaları bakımından yeni bir hak 
verilmiş olmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
63 üncü maddede yapılan değişiklik ile 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alan emeklilerin, yeni 506 

sayılı Kanuna tabi iş işyerinde çalışması durumunda, yaşlılık aylığının ödenmesine devam olunacaktır. 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan yaşlılık aylığı alanlardan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ta
bi bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esâs kazançları üzerinden % 30 oranın
da Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilecektir. Bu primin 2/3'ü işveren hissesi, 1/3'ü sigortalı hissesinden 
meydana gelecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 
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Madde hükmünde yer alan diğer bir husus ise % 30 olarak belirlenen Sosyal Güvenlik Destek Primi 
oranı ile sigortalı ve işveren hisselerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Ku
rulu Kararıyla değiştirilebilme yetkisidir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yaşlılık 
aylığı alanlar ile bunların eş ve çocukları, ana ve babalarına tanınan sosyal sigorta haklarından aynen ya
rarlanacaklardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 36 ncı maddesi gelir ve aylık almakta olan
lar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılmasını, düzenlemiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa gö
re yaşlılık aylığı alanlar, sigortalı bir işte çalışmaları durumunda dahi 'belirtilen Kanun hükmüne göre sağ
lık yardımı hakkından hiç fok işleme gerek duyulmak sızın faydalanmaya devam edeceklerdir. 

'Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanması ba
kımından sigortalılık süresi sayılmayacak ve 2829 sayılı Kanun ihükümlerine göre hizmet ibirleştirilmesinde de 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca bu primler toptan ödeme olarak iade de edilmeyecektir. 

Ancak bunların çalıştıkları işlerden dolayı iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmaları durumunda 
506 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yardımlardan faydalanacaklardır. 

12 nci maddede iş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımları : 
Sağlık yardımının yapılması, 
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, 
Protez araç ve gereçlerin takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
Yurt dışında tedavi imkanları 
olarak belirlenmiştir. 

İş kazası veya meslek 'hastalığından dolayı sigortalının sürekli iş göremezlik durumuna düşmesi halinde 
kendine gelir bağlanacaktır. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığından dolayı ölümü halinde ise hak 
sahiplerine gelir bağlanacaktır. Ancak gelir bağlanmada 92 nci madde hükümleri esas alınacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmiştir. 

Fıkra hükmünde yapılan değişiklik ile Kurumun sağlık yönetim giderlerinin; yıllık genel gelirleri ile ge
nel yönetim giderleri arasındaki orantı dışında tutulması, öngörülmüştür. 

iMadde 5. — Bu Madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesi değiştirilmiştir. 

Madde de yapılan değişiklik ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda aksine 'bir nüküm bulunmaması 
durumunda iş kazaları ile meslek hastalıkları ve ölüm sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirlerin hakkı 
doğuran yani aylık ve gelir bağlanmasına esas olan olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmeyen hak
ların zaman aşımına tabi olacağı ana prensi'bi dahilinde sosyal güvenliğin genel esprisi içinde, hakları za
manaşımına uğramış olanlara tanınan yeni bir hak ile, bu durumda olanların aylık ve gelirlerinin yazılı 
istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlayacağı öngörülerek, hak sahibi durumunda olup, za
manaşımı sebebiyle mağdur olanların sosyal güvenlik bakımından korunması amaçlanmıştır. 

Uzun vadeli sigorta kolları için tanınan bu yeni hak, kısa vadeli sigorta kolları için sigorta tekniği yö
nünden ana prensibe sadık kalınarak kısıtlı tutulmuştur. 

Madde 6. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin Cb) fıkrası de
ğiştirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun «Sigortalının geçindÜrmekle yükümlü olduğu kimseler» başlıklı 
106 ncı maddesinin (b) bendi sigortalının kız ve erkek çocukları arasında bir ayırım yapmayarak, haksahip-
liğini yaş ve eğitim durumuna göre düzenlemiş bulunmaktadır. 

Kanun Tasarı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin b) bendinin değiştirilmesi 
öngörülerek, sigortalının 'bakmakla yükümlü bulunduğu kız çocüklarındaki haksahipliği için istenilen şart 
kaldırılmaktadır. Bu durumda işkazası ve meslek hastalığı ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolların- " 
daki hükümlere paralel olarak kız çocuklarının, erkek çocuklarına göre daha çok himaye edilmesi sağlan 
makta ve sigortalıya bağımlı kaldıkları sürece bunlarasağlık yardımı yapılmasına imkan verilmektedir. 

Madde 7. — Bu Madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen ve «Kat
sayı ve Gösterge Tablosu» nu düzenleyen Ek Madde 1 yeniden düzenlenmiştir. 

Devlet Personel Rejiminde uygulanan Katsayı Gösterge Tablosu sistemine paralel olarak 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununda 29.6.1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Katsayı Gösterge 
Tablosu sistemine geçilmiş ve bu tarihten sonra Sosyal Sigortalar Kurumunca işçi emeklilerine bağlanan ay
lık ve gelirler Gösterge Tablosunda tespit edilen derece ve kademelerde tespit edilen rakamlara intibak 
ettirilerek tespit edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetimlere ödenen yaşlılık maluliyet ve ölüm aylıkları Gösterge Tablosunda belirtilen ra
kamların her yıl Bütçe Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen katsayı ile çarpılarak aylık ora
nına göre ödenmesine geçilmiştir. 

2167 sayılı Kanun ile yapılan bü düzenlemede, bir gösterge tablosu tespit edilmekle birlikte Gösterge 
Tablosunda yapılabilecek yeni bir düzenleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Ancak daha sonra 506 sayılı Kanunda 6.5.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hük
müyle, bu konuda Bakanlar Kuruluna tanınan yetki kaldırılmış, Gösterge Tablosunun düzenlenmesi ancak 
kanunlarla yapılabilir hale gelmiştir. 

2422 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 6.5.1981 tarihinden itibaren; 
1981 yılı için 6.5.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanun ilfc, 
1982 yılı için 11.12.1981 tarih ve 2564 sayılı Kanun ile, 
1983 yılı için 28.1.1983 tarih ve 2795 sayılı Kanun ile, 
1984 yılı için 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile, 
1985 yılı için 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile 
yeniden düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konulmuştur. 

Madde 8. —• Bu Madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun .135 inci maddesinin başlığı «Tüzük 
ve Yönetmelikler» şeklinde bu maddenin (B) fıkrasının son bendi ile bu maddede belirtilen ve 506 sayılı 
Kanunun diğer maddelerinde yer alan «Tüzük» hükümleri; «Yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde Me 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tiki ek madde eklenmişir. 
Ek madde 1 i e Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri «ile ilgülii olarak prism ödeme sürderiıain tespitinde yönetim 

kuruluna yetki "verilmektedir. 

özelikte Mam ülkelerinde iş üslenen müteahhitleılim'iz yanında çalışan Türk işçilerinin bu ülke sigorta 
mevzuatından 'İstisna kılınarak, 'bunlar hakkında 506 sayılı Kanun hükümlerinin yeni Türk sigorta mevzu
atının uygulanması yönünde Sosyal Güvenlik Sözleşmesi a'ktedJlmesi imkânlarında gelişme sağlanmıştır. 

Belirtilen türde Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin uygulanmasına kolaylık sağlamak, işverenlerin cezalı du
ruma ıdüşmeterîrii önlemek ve bürokrasiyi belirli ölçüde azaltmak amacıyla 506 sayılı Kanuna bu yönde hir 
ek madde ektenmüştir. 
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Ek madde 2 ile sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı al
makta olanların geçindkmıelkle yükümlü oıldukları çocuklarının ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya 
aylık allan çocuklarım işitme kaybı arızaları nedenliyle kullanmalarına lüzum gösterilen işitme cihazı olmak
sızın duyma, Ikonuşma ve öğrenim yapma imkânlarının olmadığı ve ülkemizde ifcöğrenimin kanunen zorunlu 
olduğu hususları dikkate alınarak, öncelikle ve özelikle işitme cihazının temin edilebilmesine imkân sağlamak 
amacıyla, sözü edi'ien 'kimselerin iyileşmelerine yarayacak; yahut işigöremezlilklerini az çok giderehilmeierli 
için gerekli görülecek ve türleri iıle bu konuda yapılacak ödeme miktarlarına ait esasların Kurumca hazır
lanacak yönetmelikle tespit edilecek protez araç ve gereçlerinin, temininin uygun olacağı görüşü ile bu hu
sus düzenlenmiştir. Sigortalı ve hak sahibime sağlanacak olan bu yardımlarda kendi kusuru hariç 34 üncü mad
dedeki sağlık süreleri aranmayaca'ktır. 

Geçici madde 1 ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak bu Kanundan önce halk sahibi durumunda olanların haklarına işlerlik sağlanmıştır.. 

Geçici madde 2 ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinlin 1 .indi bendine eklenen 
(L) fıkrası ile getirilen yeni düzenlemeye paralel olarak köy sınırları içimde yapılan tamirat, tadilat ve te
sisat ve 'benzeri İşler için tahakkuk eden sigorta primlerinin terkini hükme bağlanmıştır. 

Gedici madde 3. — Getirilen madde ile uygulamaya kolaylık sağlamak (bürokratik işlemleri azaltmak ga
yesi ile 506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanmasında esas olan Gösterge Tablosun
da 31.12.1986 tarihine kadar değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. 

Madde 10. — Yürürlük maddesi. 
Madde 11. — Yürütme maddesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal İSilgortaliar Kanununun 99 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Bklenımesine İlişkin Kanun TelkMim gerekçesiyle birilikte ilişikte ısunülmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
'Saygılarımla. 

Osman Nuri Akyol Mustafa Batgün Yaşar Albayrak 
Kocaeli Kocaeli İstanbul 

Nadir Pazarbaşı Eyüp Asık Burhan Kara 
Çanakkale Trabzon Giresun 

Nihat Akpak Orhan Ergüder 
Sakarya istanbul) 

G E R E K Ç E 

506 sayılı Yasanın 99 uncu maddesi ölüm sigortaları haklarının beş yıl içlinde istenmemesi halinde zaman
aşımına uğrayarak haklarının düşeceği uygulamasını getirmiştir. ölen sigortalının eşi veya diğer hak sahip
lerinin genellikle mevzuatı bilemezliklerinden dolayı talepte gecikmeler olmakta ve bazı hak sahipleri Ya
sanın getirdiği (5) yıl şartım geçirdiklerinden gelire hak kazanmış olmalarına rağmen sonuçta bu uygula
ma 'ile mağdur olmaktadırlar. 

Böylece de ölüm -sigortalarından hak sahibi olan kişilerin müktesep halkları uygulamada ellerinden alın
maktadır. ölen bir sigortalının geride bıraktığı hak sahipleri Yasanın diğer maddeleri tahsise imkân veriyor
sa me zaman başvurursa vursun talepleri halinde gelMerini alabilmelidirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 432) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. i 21154 
Karar-No. : 28 

11 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 18.1CL1984 tarİMnde Komisyonumuza havale edilen «Kocaeli Milletvekilli Osman 
Nuri Akyol ve 7 Arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
ve bu Kanuna Geçid Bir Madlde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 4.4.1985 tarihli 
25 inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa KalemM ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
ternsMöMerînin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. , 

Teklif ile, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ölüm sigortaları haklarından tahsise hak 
kazanıan hak sahüıpleriıne, talep tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanması ile Kuruma beş 
yıl İlcinde müracaat etmediklerinden dolayı aylık veya gelir bağlanamayanlara, ek süre verilmesi öngörülmek
tedir. 

Teklifin tümü Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerine geçilmiş 1 ve 2 nci maddeleri iş ka
zaları, meslek hastalıkları ve ölüm Sigortalarını kapsayacak ve bu haktan yararlanamayanlara ek süre vere
cek şekilde tek madde halinde düzenlenmiş, yürürlük ve yürütme ınadldeleri de numaralarda 'bu düzenlemeye 
paralel değişiklik yapılarak tekliflin tümünü değişik bu şekliyle ka'bul etmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
İmzada bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ OSMAN NURİ AKYOL VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu Maddesinin Değiştirifmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine tllişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
ımliştür. 

«Madde 99. — iş kazalarıyla meslek hastalıkları, haisıtahk, analık ve 'ölüm sigortaları 'halklarından .tahsise 
hak kazanan hak sahiplerine talep tarihlerini takip eden aybaşından itübaren 59 ve 68 inci maddelerdeki esas
lara göre ayhlk bağlanır. 

Geçici iş görmezlik ödenekleri hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eMenmiştir. 
«Geçici Madde — İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ölüm sigortaları haklarından 

tahsise hak kazananlardan 506 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükmü gereğince beş yıl içinde müracaat et
mediklerinden aylık gelir 'bağlanamayanlar, 'bir defaya mahsus olmak üzere, Kanunun yayımı tarihinden iti
baren bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde bu Kanun hükümlerinden faydalandırılırlar.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuruikı yürütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE (1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Zamanaşımı ve hakkın düşmesi 

MADDE 99. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve 
ölüm sigârtalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hakkı doğuran olay tarihinden itibaren heş yıl içinde 
istenmezse zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıikları yazdı listek tarihini takip eden ay
başından itibaren başlar^ 

İş kazalarıyla mesldk hastalıkları sigortasından kazanılan diğer haklar ile hastalılk ve analık sigortaların
dan doğan haklar ise hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Geçici iş göremezlik ödeneği yahut herhangi 'bir ödemeye ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde al
mayanların söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları ödenmez. 

Bu Kanunun yürürlük tarihlinden önce, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve ölüm sigortasından gelir ve 
aylık hakkı düşen ve Ibu Kanunun yürürlük tarihinde halk sahibi durumunda 'bulunan veya bu Kanunun 
yürürlük tarihinde hak sahibi durumunda bulunan veya bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak sahibi 
durumuna girenlerin yazılı olarak Kuruma müracaatları halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından baş
lanarak gelir veya aylıkları ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.( , 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin (b) 'bendinin değiştirilmedi hakkında kanun 
teküfim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimi arz ederim. 
Saygnlaırıınıl)a.| 

2 . 111 . 1984 
Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Şu anıda yürürlükte bulunan hüküm gerek sigortalıların gerekse kurumda sürekli iş görmezlik geliri, 
malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların öğrettim yapmayan ve VS yaşını doldurmuş (bulunan çocukla
rının sağlık yardımlarıından yararlanma imkânlarını taşımamaktadır. Teklifimiz evli lomayan ve çalışma
yan kız çocuklarının da herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın sağlık yardımlarından yararlanabîlmelenini 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyoaııınım Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 13 . 2 . 1985 

Esas No. : 2/166 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 14.11.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Kocaeli Milletvekili Osman 
Nuri Akyol'un; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 16.1.1985 tarihi toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

'506 sayılı Kanunun 23 ive 68 inci maddelerine göre yaşları ne olursa olsun evli olmayan, hatta evli ol
makla bera'ber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına; Sosyal Sigortaya, Emekli sandıklarına 
ta'bi 'bir 'işte çalışmamaları veya 'buralardan gelir veya aylık almamaları şartıyla; sigortalının iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu veya eceliyle ölümü halinde, gelir veya aylık 'bağlanmakta, aynı Kanunun 36 ncı 
maddesine göre de Ibu kimseler sağlık yardımından yararlanmaktadırlar; 

Kanunun 106 ncı maddesine göre; evli olmayan, fakat 'kendisini geçindiren sigortalı (ile 'birlikte oturan kız 
çocukları «sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler» arasında sayılmadığından Kurumun sağla
dığı sağlık yardımlarından yararlanabilmek için sigortalının ölümünü 'bekleme gi'bi 'bir durumla karşı karşıya 
kalmaktadırlar,! 

Ülkemizde 18 yaşını bütirmiiş erkek çocukların geçici veya sürekli bir iş 'bulup çalışma ve geçimleri ile 
sağlıkları İçin para ayırma imkânı ana ve babası ile oturmakla birlikte evlenememiiş kız çocuklarından da
ha fazladır. Bu durumda bulunan kız çocukları her türlü sosyal güvenlikten de yoksundur. 

Teklif bu nedenlerle Komisyonumuzca uygun bulunmuş; 'birinci maddesinin birinci satırındaki «veya» ke
limesi kanun tekniğine uygun olarak, dördüncü satırındaki «ve Kanunun verdiği yetkiye istinaden» deyimi 
de, Yargıtay içtihatlarına göre bir kanuna dayanılarak kurulan sandıklar da kanunla kurulmuş sayıldığından 
(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel Kurulu Kararı, Esas No. 1983/1, Karar No. 1983/1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 432) 
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madde metninden çıkarılmış; yürürlük ve yürütme maddeleri ite teklifin tümü Komisyonumuzca yapılan bu 
değişikliklerle kabul edilm'iştir. 

Raporumıuz Plan ve ıBütçe Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin 
İmzada bulunamadı 

Üye: 
Rafet Ibrahimoğlu 

Bitlis 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Bilâl Şişman 

İstanbul 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat 

Başkanvekilli 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Üye 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Günseli Özkaya 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ OSMAN, NURİ AKYOL'UN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış 
yahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışmayacak durumda malul erkek çocukları ile yaşlan ne olursa olsun 
evli bulunmayan, kanunla ve kanunun verdiği' yetkiye istinaden kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
olarak çalışmayan kız çocukları» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL, ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

106. — b) 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış 
olan veya çalışmayacak durumda malul bulunan erkek çocuklar ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan 
ve kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalışmayan veya buralardan gelir ya da aylık 
almayan kız çocukları. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 12 *2 . 1985 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 113 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Edip Özgenç 

İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S..Sayısı : 432) 
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G E R E K Ç E 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen ek madde l'de belir
tilen ve 28.1.1983 tarih ve 2795 sayılı Kanunla değişen gösterge tablosu yerine 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile 1.1.1985 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni gösterge tablosu getirilmekte
dir. 

Gösterge tablosunun düzenlenmesinde, en düşük gösterge rakamı ile en yüksek gösterge rakamı arasındaki 
oranın artırılması amaçlanmıştır. 

Bu gösterge tablosuna geçişte, eski gelir ve aylıkların derece ve kademelerinin yeniden tespiti hususunda bir 
madde getirilmemiştir. Oysa önümüzdeki dönemlerde de enflasyonun etkisi, tüm gelir ve aylık alanlarda aynı 
oranda olacaktır. Bu nedenle enflasyondan aynı oranda etkilenecek gelir ve aylıklılar arasında farklı oranda ar
tış sağlanması adaletli olmayacaktır. 

Adaletin sağlanması için 1.1.1985 tarihinden önce gelir ve aylık alanların gösterge rakamlarında aynı oran
da bir artış yapılması öngörülmüştür. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile T.C. Emekli Sandığı Kanunu arasındaki farklılığın giderilmesi prensip olarak 
benimsenmiştir. Bu nedenle, T.C. Emekli Sandığı Kanunu gösterge tablosuna paralel ve en yüksek 1 inci de
rece 4 üncü kademe ve karşılığı 1 400 olarak alınan bîr gösterge tablosu düzenlenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre emekli olanlarla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri gereğince emekliye ayrılanlara ödenen farklı sosyal yardımların eşit duruma getirilmesi 
en adaletli çözüm olacaktır. Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliye ayrılanlara da 5434 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince emekli maaşı alanlara ödenen miktarda sosyal yardım zammı ödenmesi öngörül
mektedir. 

506 sayılı Kanunun, 2422 sayılı Kanunla değiştirilen 61 ve 67 nci maddeleri gereğince 1.1.1982 tarihinden 
itibaren sigortalı ve hak sahiplerine sağlanan yaşlılık veya ölüm aylıklarının hesabında, sigortalının 5 000 
günden fazla ödediği her 240 gün prime % 1 artma getirilmiştir. Bu suretle 7 400 gün prim karşılığı aylık ora
nı % 70 olmaktadır ve 7 400 günden fazla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması halin
de aylık oranı % 71'den % 85'e kadar artabilmektedir. 

Sigorta emeklileri arasındaki eşitsizliğin ve haksızlığın giderilmesi için 1.1.1982 tarihinden önce 506 sayılı 
Kanuna tabi bir göreve girenlerin de bu imkândan yararlanmaları Anayasamızın eşitlik prensibi gereğidir. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ EDİP ÖZGENÇ'IN TEKLİFİ 

506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen ve 2934 sayılı Kanun
la değiştirilen ek madde l'e bağlı gösterge tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen ve 2795 sayılı Kanunla 
değiştirilen ek madde 5'in (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzua
tına göre aylık alanlara her ay T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, 
adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammı kadar sosyal yardım 
zammı ödenir. Bu ödemeler, Kurum gelir ve aylık ödemesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir veya aylık alanlara ödenecek sosyal yardım zamları Hazinece kar
şılanır. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığınca sosyal yardım karşılıkları, ödeme devresine girilmeden evvel, Kurumun 
yapacağı hesaba göre, belirlenen bankalarda hazır bulundurulur.» 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlananlar ile 1.1.1982'den önce ölen veya 
1.1.1982'den önce yaşlılık aylığı bağlananlardan 1.1.1982'den sonra ölen sigortalılardan ölüm aylığı almakta 
olan hak sahiplerinin göstergeleri, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı 7 400 
günden fazla ise 61 inci ve 67 noi maddeler hükümleri nazarı itibara alınarak yeniden tespit edilir. 

Yeni tespit edilen göstergelere göre hesaplanan aylıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
aybaşından itibaren geçerlidir. 

GEÇİCt MADDE — 1.1.1985 tarihinden önce gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık bağlan
masına hak kazanmış olup da işlemleri 1.1.1985 tarihinden önce tamamlanmamış bulunanların gelir veya 
aylıklarının hesabında bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen gösterge tablosundaki derece ve kademeler 
esas almır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GÖSTERGE TABLOSU 

K A D E M E L E R 

Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 382 
1 328 
1 274 
1 220 
1 166 
1 112 
1 058 
1 004 
950 
896 
842 
788 

1 388 
1 334 
1 280 
1 226 
1 172 
1 118 
1 064 
1 010 
956 
902 
848 
794 

1 394 
1 340 
1 286 
1 232 
1 178 . 
1 124 
1 070 
1 016 
962 
908 
854 
800 

1 400 
1 346 
1 292 
1 238 
1 184 
1 130 
1 076 
1 022 
968 
914 
860 
806 

1 352 
1 298 
1 244 
1 190 
1 136 
1 082 
1 028 
974 
920 
866 
812 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

358 
304 
250 
196 
142 
088 
034 
980 
926 
872 
818 

1 364 
1 310 
1 256 
1 202 
1 148 
1 094 
1 040 
986 
932 
878 
824 

1 370 
t 316 
1 262 
1 208 
1 154 
1 100-
1 046 
992 
938 
884 
830 

1 376 
1 322 
1 268 
1 214 
1 160 
1 106 
1 052 
998 
944 
890 
836 
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TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MKOLÜİ3İ BAŞKANLIĞINA 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bazı Ek Maddeler Eklenmesine dair Kanun Teklifi ifsikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

7.5.1985 
Osman Doğan Mehmet Bağçeci Metin Gürdere 

Şanlıurfa Yozgalt Tokaıt 

İsmail Üğdül ismail Sarukan İsmet Ergül 
Edirne Ankara Kırşehir 

M. Kemal Togay Nihat Türker Berati Erdoğan 
İsparta Afyon ıSamsun 

Göksel Kalaycıoğlu Ahmet Remzi Çerçi 
Ankara Adana 

GENEL GEREKÇE 

'Malullük, yaşlılık ve 'ölüm toptan ödemesi yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin Sigortalının hlak'sahiple-
ı'ince ihya edildbîilmesi (için, 'bu hizmetler toplialmının yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olması şartı aran
maktadır. 

Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi üçlin aranan asgarî sigortalılık süresi 15 yıl, prüm ödem© gün sayısı ise 
3'6Q0 gündür. Oysa sigortalılık süresi 5 yıl olan ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölülm sigortaları pri
mi ödeyen sigortalının haksahtfplerine 506 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince ölüm aylığı bağlana-
blmektedir. 

Hizmetleri toptan ödeme yapılarak tasfiye edilien 'sigortalılar lile hizmetleri mahfuz bulunan sigortalıla
rın halksahiplerıinin sosyal güvenlklerinlin sağİanimaısında bu kadar farklı şartlar aranması eşitsizliğe neden ol
maktadır. Bu itibarla, 506.sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 5 inci mad
desinin (b) fıkrası, toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetler toplamının, ölüm aylığı bağlanmasına ye
teri hallimde ühya edilmesine îmfcân verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Askerlik borçlanması hakkı, (sigortalı olarak çalışmiakta olan, isteğe bağlı sigortaya veya topluluk sigor
tasına devam edenlere verldiğinden, İşyerinden ayrılmış bulunan sigortalı askerlik borçlanması hakkından 
yararlanamamakta Ve 'bu hakkı el'de edebilmek içlin, yeniden lise girmek 'durumunda katarakta ve çoğunlukla 
iş bulamadıklarından muvazaalı olarak sigortalı göstenilmektedirler. 

Muvazaa ihtimali karşısında Kurumca yaptırılan müfettişlik tahkikatları sonucunda ilse, genellikle boırçlan-
ma işlemlerinin iptali cihetline gildünekte, ancak, ilgili sigortalılar ya tekrar işe girerek yenliden borçlanma 
talebinde bulunmakta ya da mesele dava konusu olmaktadır. Her ik'i halde de sonuçta borçlanma işlemi
nin ikmal edilmesine karşın, Sigortalının mağduriyeti ve kurum personellinin fuzulî işgücü ve zaman kaybı 
söz konusu olmaktadır. 

Bu (itibarla, 'borçlanma müracaatının yapıldığı tarihte sigortalı işte çalışmakta olma şartı kaldırılmalı ve 
ilgilerin bu uygulamadan doğan mağduriyetleri ile, işgücü ve zaman kaybı önlenmelidir. 

öte yandan, askerlik «üresinin tamamının borçlan'îması ve borç tutarının en geç iki yıl içinde ödenmesi 
hükme bağlandığından, bu süre içinde borcun bir bölümünün ödenmemesi, borçlanma işleminin tümden ip-
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talini gerektirmektedir. Bu hüküm, askerlik süresinin ödenen müktaria orantılı 'bölümünün geçerli sayılmasını 
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Maddede, er olarak silah altında geçen süreler ile yedek sufbay okulunda geçen sürelerin borçlandırıîacağı 
belirtilmiş, ancak 'İhtiyat er olarak silah altına alınanların, silah altında geçen sürelerinin borçlandırılıp borç-
kndırıîmayacağı hususuna açıklık getirilmemiştir. Bu nedenle ihtiyat döneminde er olarak slah atında ge
çen sürelerin borçlandınlabileceği hususu maddede açıkça bdirtilmellidir. 

ölen sigortalının haksahâipîerine doğrudan borçlanma haikkı verilmemiş haksahiplerinin borçlanmadan ya
rarlanabilmesi sigortalının sağlığında borçlanma talebinde (bulunmuş olmasına bağlanmıştır. 

Sigortalının sağlığında yazık istekte bulunmuş olması hususu, 'borçlanma işleminin şekü! şartlarından olup, 
sağlığında müracaattı bulunmayan sigortalıların haksahlipleri Be, müracaatı bulunan sigortalının haksahlipleri 
arasında açık bir eşitsizlik söz konusu olduğundan konu sürekli olarak mahkemelere intikal etmiş ve yargıtay-
Ca da onaylanarak kesinleşen mahkeme kararları, sağlığında müracaatı Ibulunmayan ancak Ölülm tarihinde 
sigortalılık vasfı devam eden sigortalının haksahiplerinin de askerlik borçlanması yapalbileceklerî hususunda 
yoğunlaşmıştır. 

Yasa da aksine hüküm bulunmasına rağmen, Kurum, uygulamasını Yargıtay kararlan doğruDtusunda 
değiştirmiştir. Ancak, ölüm tarihinde sigortalılık niteliğinin yMriîmemliş" olması şartı arandığından, işyerinden 
ayrıldıktan bir gün sonra ölen sigortalının haksahipleri borçlanmadan, dolayısıyla sosyal güvenlik hakkından 
yararlanamamakta ve meseleye hakça bir çözüm getirilememiş olmasının raha'tsızhğı devam etmektedir. 

O halde, askerlik borçlanması hakkı, sigortalının hafeahiplerine doğrudan yasa ile verilmeli ve mevcut uy
gulamadan kaynaklanan eşitsizlikler ve mağduriyetler giderilmelidir. 

Diğer taraftan, askerlik borçlanması karşılığında alınan prim tutarının sigortalının genelde ödeme güç
lüğü içinde bulunan dul ve yetimlerinin müracaatı hafimde, bağlanacak ölüm aylıklarından uygun takslîtlerle 
kesilmesi esası getirilmeli ve taksitle ödeme şekli bağlanacak ölüm aylığının başlangıcını değiştirmemeliidir. 

Mevcut uygulama gereğince askerlik borçlanmasından yararlanamadıklarından hizmet yetersizliği nede
niyle ölüm toptan ödemesi almış olanlar, haksah'Bbi nitelikleri devalm ediyorsa tasfiye edilen hizmetleri İhya 
ederek, askerlik borçlanması life ilgili yenli haklardan yarariandırıflmaiıdır. 

Sigortalının haksahiplerince askerlik borçlanması yapıldıktan sonra hak kazanılan ölüm aylıklarının 
ödenmesine başlanacağı tarihin tespitinde ayrıcalık getirilmemeli ve 506 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi de 
dikkate alınarak 'bu Kanunun 70 inci maddesine göre tespit edilmelidir. 

MADDE GEREKÇELERİ * 

Madde 1. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 5 inci maddenin (b) 
fıkrası değiştirilerek 2829 sayılı Kanunun hizmetlerin ihyasına ilişkin hükümleri ile paralellik sağlamak, ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetler toplamının ölüm ay
lığı bağlanmasına yeterli olması halinde haksahiplerince ihya edilerek ölüm aylığı bağlanmasına imkân ya
ratmak amacı ile sevkedilmliştir. 

Madde 2. — a) Ek birinci madde ile; Borçlanma talebi sırasında, sigortalının 506 sayılı Kanuna tabi 
olarak çalışmakta olması şartı kaldırılarak ilgililerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, sağlığında borçlanma talebi olmayan sigortalının haksahiplerine de askerlik borçlanma
sı hakkı verilerek, hizmet yetersizliği nedeniyle ölüm aylığı bağlanamayanların ölüm aylığına hak kazanmala
rına imkân sağlanmaktadır. 

ötle yandan, borcun bir bölümünün yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenen miktarla orantılı ola
rak askerlik süresinin bir bölümünün geçerli sayılması esası getirilmektedir. 

Ayrıca, askerlik süresinin haksahiplerince borçlanılmasında, aylığın başlangıcı değiştirilmeksizin borç tu
tarının bağlanacak ölüm aylığından mahsubedilmesine imkan verilmektedir. 

b) Ek ikinci madde ile; Sigortalının askerlik süreslinin haksahiplerince 'borçlanılmasından sonra doğacak 
ölüm aylıklarının ödenmesinde 99 uncu madde hükmünün nazara alınması amaçlanmaktadır. 

c) Ek üçüncü madde ite; Askerlik borçlanması hakkından yararlanmadıkları için hizmet yetersizliği nede
niyle ölüm sigortasından toptan ödeme almış bulunan haksahiplerinıin de, haksahibi olma niteliklerini kay-
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betmemıiş veya kaybetmliş olmakla beraber sonradan »bu nitelikleri yeniden kazanmış olmak şartı ile toptan öde
meyi ihya etmek ve askerlik borçlanması yapmak suretiyle ölüm aylığından yararlanmalarına imkân sağlan
maktadır. 

d) Ek dördüncü madde ile; Beş yıl içinde müracaat etmedikleri için 99 uncu maddeye göre gelir veya 
aylık hakkı düşenlerin de halksahibi olma maliklerini kaybetmemiş veya kaybetmiş olmakla beraber sonra
dan bu nitelikleri yeniden kazanmış olmak şartı ile ve ölüm aylığı bağlanması için ölüm tarihinde yürürlükte 
olan şartlarda sonradan meydana gelen değişiklikler nazara alınmaksızın, 99 uncu maddenin yeniden dü
zenlenmesi ile gelen haklardan yararlandırılmaları amaçlanmaktadır. 

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ OSMAN DOĞAN VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı S. S. Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 5 inci maddesi
nin ı(|b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştlir. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi yapılmak suretüyle tasfiye edilmiş veya tasfiye edilecek 
hizmetler toplamının ölüm aylığı bağlanmasına yeterli olması halinde hak sahiplerince, 

Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 faizi 
ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde, hizmetler ihya edilir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişttir. 
F) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş bulunan sigortalıların, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak, 

yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi olarak geçen sürelerinin tamamı, ya da bir ftölümü sigortalı
nın veya haksahiplerinin yazılı müracaatı halinde borçlandırılır. 

a) Askerlik süresinin ilgili askerlik şubesinden alınacak belge ile tevsik edilmesi, 
b) Bu sürenin diğer sosyal güvenlik 'kurumlarınca borçlandırılmamış olması, 
c) İlgililere, sosyal güvenlik kurumlarınca malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm aylığı bağlanmamış bu

lunması, 
d) 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile tespit edilen prime esas kazancın alt sınırının müracaat ta

rihindeki tutan üzerinden hesaplanacak - malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi tutarının (ilgililere tebliğ 
tarihinden itibaren iki yıl içinde kuruma ödenmesi, şarttır. 

e) Borcun tümünün süresi liçinde ödenmemesi halinde, askerlik süresinin ödenen primle orantılı bölümü 
geçerli sayılır. Bakiye borcunu süresi geçtikten sonra ödemek isteyenler, prime esas kazancın alt sınırının 
ödeme tarihindeki tutarı üzerinden ve bir defada öderler. 

Borçlandırılan hizmetler, sigortalının hizmetlerine katılır. Sigortalılık süreslinin başlangıç tarihinden önceki 
sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılık süresinin başlangıcı borçlandırılan süre kadar geriye götürülür. 

Askerlik süresinin hak sahiplerince borçlanılmasında, borç tutarı ilgililerin talebi halinde bağlanacak ölüm 
aylığından mahsubedilebilir, 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sliıgortalar Kanununa aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Askerlik süresinin hak sahiplerince borçlanılmasından sonra bağlanacak ölüm aylığı

nın başlangıç tarihi, bu Kanunun 70 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir. Şu kadar ki, aylığın öden
mesinde bu Kanunun 99 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

EK MADDE 2. — (Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ölüm sigortasından toptan ödeme yapılmış bu
lunanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinde hak sahibi durumunda bulunan veya tou Kanunun yürürlük ta
rihinden sonra hak sahibi durumuna girenler, toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin tümünü ih
ya etmek şartı ile askerlik borçlanması hakkından yararlanırlar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kamunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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30 . 10 . 1985 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Dr. İmren Aykut Abdurrâhman N. Kara'a Haydar Koyuncu 

•îslfcaınfbul Küftafhıya K o n y a 
Osman Bahadır 

Trabzon 

GEREKÇE : 
T.C. Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'dan emekli olan herkes, iş temin ettiği ve bir iş yeri açtığı takdirde 

emekli maaşları kesilmeden çalışabilmektedir. 
Sosyal Sigortalar kurumundan emekli olan bir sigortalı ise, herhangi bir işte çalıştığı veya iş yeri açtığı 

takdirde, çalışmaya başladığı andan itibaren yaşlılık aylığı derhal kesilmektedir. Dolayısıyle, sigorta emeklisi 
müşkül. duruma düşmektedir. Zira; en üst düzeyden emekli olan işçinin emekli aylığı bu günün şartlarına 
tabi emeklilerin aylıklarından düşük düzeyde bulunmaktadır. Bu itibarla günlük geçimlerini kokylaştırmak 
için iş bulup çalışmak zarureti doğmaktadır. Bu mecburiyetten dolayı iş bulup çalışmak zorunda kalan si
gorta emeklisi ister istemez çalıştığım ilgili ve yetkililer den gizlemektedir. Gizlice çalışmaktan mütevellit suç 
işlemektedir veya mevzuatlara uygunluğu sağlamak için bir takım zorlamalı formüller aramaktadır. Gizli 
çalıştıkları tespit edilen sigorta emeklileri cezalandırılmaktadır. 

Kanunlar, fiili ihtiyaçlar nedeniyle yapıldığına göre; aç kalmamak ve günlük geçimini sağlayabilmek için 
iş temin eden bir sigorta emeklisi hastalık sigortası primlerini ödemek suretiyle çalışmalarının temini sağ
lanmalıdır. 

Bu konu, gerçekleştirildiği takdirde, muhtelif sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan emeklilerle hiç 
değilse kısmen eşitlik sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, Anayasamızın 10. maddesinde yer alan; hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta
nınamaz, hükmü doğrultusunda; bu konu ele alındığı takdirde; eşitlik ilkesine uygun biçimde bir düzenleme 
getirilmiş olacaktır. 

Konunun bu şekilde yürürlüğe girmesi halinde Sosyal Sigortalar Kurumunun maddî yönden herhangi 
bir kaybı olmayacaktır. Bilakis, kaçak çalışma ortadan kalkınca sigorta primlerinden gelir sağlamış olacak
tır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İMREN AYKUT VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal! SigoriMar Kanununun 63 Üncü Maddcsthûn DeğiştüUümesll Hakkında Kabın Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Aylığın kesilmezliği ve yeniden aylık bağlanması : 
Madde 63. — Yaşlılık aylığı alınmakta iken sigortalı bir işte çalışanlar yazılı talepte bulunmadıkça al

makta oldukları yaşlılık aylıkları kesilmez. 
Sigortalı bîr işte çalışmaya başkyıpta yaşlılık aylığı nın durdurulmasını isteyen ve her ne sebeple olursa 

olsun işten ayrılanlardan tekrar yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunanlar için yazılı istek tarihine göre 
yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık eski yaşlılık aylığından fazla ise yeni aylık üzerinden ödeme ya
pılır. 

Yürürlük 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sağlık re Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 28,3.1986 

Esas No. ; 1/746,2/200,2/240,2/273 
Karar No. : 12 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen; 1/746 Esas Sayılı «Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile 2/200 
Esas Sayılı «içel Milletvekili Edip özgenç'in 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Bazı Maddelerinim Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi», 2/240 Esas Sayılı «Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi», 2/273 Esas Sayılı «İs
tanbul Milletvekili imren Aykut ve 3 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi», ilgileri nedeniyle içtüzüğün 36 ncı Maddesine göre birleştirilip 
1/746 Esas Sayılı Kanun Tasarısı esas alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, 
Bakanlık, Sosyal Sigortalar Kurumu, işçi ve işveren temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 
13 . 3 . 1986 tarihli 14 ve 20 . 3 . 1986 tarihli 15 inci Birleşimlerinde incelenip görüşülmüştür. 

Tümü Komisyonumuzca benimsenen Tasarının maddelerinde yapılan değişikliklerle tekliflerin, tasarının 
maddeleri ile olan ilişkileri ve tekliflerin benimsenip tasarıya eklenen hükümleri aşağıda sıra ile gösteril
miştir. 

Tasarının 1 İnci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin yürürlükteki (F) fıkrasında değişiklik yapılmasını ön

gören 2 nci maddesi ile 2/240 Esas Sayılı teklifin 2 nci maddesi birlikte müzakere edilmiş; teklif sahibinin de 
katılmasıyla, tasarımn 2 nci maddesinin birinci paragrafının son cümlesinde yer alan «primlerinin tamamını» 
deyimi «primlerini» şeklinde değiştirilmiş ve paragrafta «2 yıl içerisinde ödenmeyen borçlanma süreleri hizmet
ten sayılmaz» cümlesi eklenmiş: teklif maddesinde yer alan diğer hususlar maddede yapılan bu değişiklikle kar
şılanmış olduğu ifade edildiğinden madde Komisyonumuzca değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesini değiştirmeyi öngören üçüncü maddesi ile 2/273 Esas 
Sayılı teklifin 1 'inci maddesi esas itibariyle benimsenmiş; tasarının 3 üncü malddesinin birinci fıkrasında yer 
alan % 30 oranı % 24, 1/3 sigortalı hissesi 1/4, 2/3 olan işveren hissesi ise 3/4 olarak değiştirilmiş ve 
tasarının ikinci fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

2/273 Esas Sayılı teklif 1 inci maddesi de esas itibariyle kabul edildiğinden söz konusu 63 üncü madde
nin yeniden düzenlenme ihtiyacı hâsıl olmuş ve uygulamada yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için 
maddenin yeni şeklinin gerekçesi de aşağıda açıklanmıştır. 

Madde değişikliğinde 63 üncü madde iki fıkra halinde düzenlenmiştir. 

(A) Fıkrasında yapılan düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alan 
emeklilerin 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışmaya yeniden başlamaları durumunda, yaşlılık aylık
ları çalışmaya başladıkları tarih itibariyle kesilecektir. 

Yaşlılık aylığı kesilen emeklinin çalıştığı sürece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine 
göre prime esas kazancı üzerinden 73 üncü maddeye göre işkazası, meslek hastalığı, analık, hastalık, yaşlılık, 
maluliyet ve ölüm sigortaları primleri, sigortalı ve işveren hisseleri oranında hesaplanarak işveren ve sigortalı-
larca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre ödenecektir. 

Bu durumda olan emekli, çalıştığı süre içinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, hizmet akti-
ne istinaden çalışan normal bir sigortalı olacağından, bu Kanunda belirtilen sosyal sigorta haklarının hepsin
den faydalanabilecektir. 
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Ancak yaşlılık aylığı almakta iken, yaşlılık aylığı kesilerek çalışmaya başlayan emekli; Kurumdan yazılı ta
lepte bulunması halinde kendisine hesaplanacak yaşlılık aylığı tekrar, talep tarihini takip eden aybaşından 
itibaren bağlanarak, ödenecektir. 

Fıkra düzenlemesinde yeniden hesaplanarak bağlanacak yaşlılık aylığı için Kuruma ek bir görev daha ve
rilmiştir. 

Buna göre Kurum emekli sigortalının, yeni çalışma durumunu ve prime esas kazanç ücretini esas alarak 
yeniden yaşlılık aylığı hesaplayacaktır. Bu yeni yaşlılık aylığı bağlanan eski aylığından fazla olması halinde 
kendisine yeni yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Bağlanan eski aylığı, hesaplanan yeni aylığından fazla olması 
durumunda eski aylığı ödenmesine devam edilecektir. 

Ancak eski aylığın hesaplanmasında sigortalının son çalışma durumu da göz önüne alınarak, sigor
ta primi ödenmiş süreler 506-'sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci Maddesinin <A) fıkrasının (a) ben
dine göre aylık bağlama oranı olarak değerlendirilecektir. Yani, yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle bir işte 
çalışan kişiye, prime esas kazancı, sigortalı süreleri esas alınarak yapılan hesaplamada eski yaşlılık aylığı 
fazla olması sebebiyle bu aylık bağlanacak ise, bu eski aylığının hesaplanmasına esas aylık bağlama oranının 
tespitinde 240 gün esası nispetinde 1 puan artırılması hususu 'göz önünde tutulacaktır^ 

(B) fıkrası ile 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alan emeklilerin, 506 sayılı Kanuna tabi bir İş
yerinde yeniden çalışmaya başlaması durumunda, yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylığının öden
mesine devam olunacaktır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bir işte çalışanların 78 inci maddeye 
göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden % 24 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesile
cektir. Bu primin 3/4'ü işveren hissesi 1/4'ü sigortalı hissesinden meydana gelecektir. 

Yaşlılık aylığı almakta ilken sigortalı bir işte çalışanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yaş
lılık aylığı alanlar ile bunların eş ve çocukları, ana ve babalarına tanınan sosyal sigorta haklarından ay
nen yararlanacaklardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 36 ncı maddesi gelir ve aylık al
makta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılmasını düzenlemiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre yaşlılık aylığı alanlar, sigortalı bir işte çalışmaları durumunda dahi 'belirtilen Kanun hükmü
ne göre sağlık yardımı hakkından hiç bir işleme gerek d uyulmaksızın faydaılanmaya devam edeceklerdir. 

Fakat, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygu
lanması bakımından sigortalılık süresi sayılmayacak ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet birleş
tirilmesinde de değerlendirilmeyecektir. Ayrıca bu primler toptan ödeme olarak iade de edilmeyecektir. 

Ancak bunların çalıştıkları işlerden dolayı iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmaları durumun
da 506 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 'belirtilen yardımlardan faydalanacaklardır. 

12 nci maddede iş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımları; 
Sağlık yardımının yapılması, 
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, 
Protez araç ve gereçlerin takılması, onarılması ve yenilenımesi, 
Yurt dışında tedavi imkânları, 
olarak tbelMenmiştir. 
İş kazası veya meslek hastalığından dolayı sigortalının sürekli iş göremezlik durumuna düşmesi halin

de kendine gelir bağlanacaktır. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığından dolayı ölümü halinde ise 
hak sahiplerine gelir bağlanacaktır. Ancak gelir bağlanmada 92 nci madde hükümleri esas alınacaktır. 

Maddede yer alan son düzenleme emekli sigortalının çalışır iken (A) ve (B) fıkralarında yer alan hak
lardan kendi isteği durumunda faydalanabilmesini sağlamak amacına yöneliktir. 

Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edimiştir, 
Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
2/240 Esas sayılı teklifin 1 inci maddesi 8 inci madde olarak müzakere edilmiş, verilen daha geniş 

kapsamlı bir önergenin de kabulü ile değişik madde tasarıya 8 inci madde olarak eklenmiştir. 
Maddede yapılan yeniden düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan önceki kanunlar ile, 

bu. Kanun hükümlerine göre yaşlılık veya ölüm aylığına hak kazanamaması sebebiyle ödedikleri sigorta 
primleri toptan ödeme olarak geri alanlardan, yeniden bu Kanuna tabi bir işte çalışanlar veya ölümleri 
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halinde hak sahipleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yeni yapılan düz<;nlemelere göre, varsa di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarında da geçen hizmet süreleri de bMeştirilımek suretiyle aylık tahsisine hak ka
zanabiliyorlar ise, toptan ödeme olanak aldıkları primleri, kanunî faizi ile birilikte ödemeleri durumunda sos
yal güvenlik haklarının tekrar ihyası imkânı kendilerine sağlanmıştır. 

Tasarının 7 noi maddesi Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
2/200 Esas sayılı teklifin 2 nci maddesi 'Beşinci Beş Yıllık Planda yer alan «Sosyal sigorta kuruluşla

rına karşılığı olmaksızın sosyal yardım niteliğinde ödemeler getirilmeyecektir.» «Sosyal sigorta kuruluşlarının 
sigorta hizmetlerinin nıimet-külfet dengesi içinde kendi yapısı dahilinde karşılanmasının esas olacağı ve Dev
let tarafından sübvansiyon yapılamayacağı» ilkeleri karşısında, Komisyonumuzca kabul edilmemiştir. 

Gerek tasarının 5 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 506 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi, gerekse 
Kanuna 21*67 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5'de yapılan değişiklik ve 'bu Kanunun geçici 1 inci mad
desinin kabulü ihtiyaca cevap verdiğinden 2/240 Esas sayılı teklifin ek maddelıerinıin müzakeresine Komis
yonumuzca gerek görülmemiştir. 

2/200 Esas sayılı teklifle 506 sayılı Kanuna eklenmek istenen geçici madde ile 1.1.1982 tarihlinden önce 
yaşılılık aylığı 'bağlananllar ile ölüm aylığı alanların prim ödeme gün sayısı 7 400 günden fazla ise 'bunlara 506 
sayılı Kanunun 61 ve 67 nci maddelerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alan yüzbln dolayında emekli, dul ve yetimi ilgilendiren bu Kanu
nun ciddî olarak incelenmesıi ve intibakının yapılabilmesi için, her şeyden önce, işlemlerine başlanmış olan 
Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının tamamlanması gerökmektedir. 

Bu bilgi işlem kayıtlan tamamlanmadan bu konuda kanunî düzenlemeye gidilmesi bazı haksız uygula-
ımalara sebebiyet vereceğinden madde Komisyonumuzca 'benimsenmemiştir. 

Tasarının geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2/200 Esas sayılı teklifin gösterge tablosuyla ilgili 1 inci maddesi tasarının geçici 3 üncü ımaddesi ile 

gösterge tablosunda değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verildiğinden reddediılmiştir. 
2/200 Esas Sayılı teklifin geçici maddesi, gösterge tablosuyla ilgili maddesi reddedildiğinden Komisyo

numuzca benimsenmemiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri 11 ve 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
Söz hakkım mahfuzdur 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
N. Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Vehbi Batuman 

Adana 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin 

üye 
İmren Aykut 

istanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
O. Nuri Akyol 

Kocaeli 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın . 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
F. Şakir öğünç 

İstanbul 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 17 . 4 . 1986 
Esas No. : 1/746, 2/200, 

2/240, 2/273, 2/154, 2/166 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 10 Mart 1986 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu» nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»; 2/200 
Esas sayılı İçel Milletvekili Edip Özgenç'in «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi», 2/240 Esas sayılı Şanlı
urfa Milletvekili Osman Doğan ile on arkadaşının «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi», 2/273 Esas sayılı 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut ile üç arkadaşının «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ile aynı komisyonca görüşülerek daha önce Komisyonumuza 
havale edilmiş bulunan Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un 2/166 Esas sayılı «506 saydı Sosyal Sigor
talar Kanununun 106 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifim ve Kocaeli Mil
letvekili Osman Nuri Akyol ve yedi arkadaşının 2/154 Esas sayılı «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 
uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» aynı 
mahiyette görülerek, İçtüzüğün 36 ne; maddesi uyarınca birleştirilmek suretiyle Komisyonumuzun 16 Nisan 
1986 tarihinde yaptığı 49 uncu birleşimde, teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin katılmasıyla incelenip gö
rüşüldü. 

Bilindiği gibi, 506 sayıü Sosyal Sigortalar Kanunu ile, çalışan geniş bir kesimin sosyal . güvenlikleri ve 
hakları teminat altına alınmaktadır. Ancak, söz konusu kanunda; günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap 
verebilmek ve uygulamadan doğan bazı aksaklıkların sigortalılar lehine giderilmesi için yeni değişiklikler ya
pılması zorunlu hale gelmiştir. 

Tasarı ile anılan kanunda; köy sınırları içerisinde köylünün kendi el emeği ve aile yardımlaşması ve kıs
men de işçi çalıştırmak suretiyle yaptığı köy tipi yapıların Sosyal Sigortalar Kanunu mevzuatının dışında bı
rakılması, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlara ikinci bir iş imkânının tanınması, askerlik borç
lanmasında görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması, sosyal güvenlik sistemleri içerisinde yer alan zaman
aşımı kavramının yumuşatılması, sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları kimselere ilişkin yeni düzen
lemeler yapılması ve sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanların arasında norm ve standart birliğinin 
sağlanması gibi hususlarda değişiklikler yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda tasarı ile öngörülen hususların sosyal düzen ve güvenlik açısından son derece isabetli 
olduğu belirtilmiş, ancak getirilmek istenen «sosyal güvenlik destek primi» nin kuruma yeni mali imkânlar 
getirmekle birlikte emekli işçiyi, işverenin istismar etmesine yardımcı mahiyette olabileceği şeklinde endişe
ler belirtilmiştir. Hükümet temsilcileri ise bu endişenin yersiz olduğunu zira getirilen bu uygulama ile bilâ
kis, emekli işçinin işveren tarafından ucuz işçi olarak görülmesinin engelleneceği belirtmiştir. Ayrıca sosyal 
güvenlik destek priminin hiçbir şekilde malî imkân yaratacak nitelikte düşünülmediği ve böyle bir düzenle
me de olmadığı hususu verilen örnekle açıklanmıştır. Bu açıklama sonunda, tasarı ve gerekçesi benimsenmiş 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu» nun 135 inci maddesine ilişkin düzenlemeyi öngören tasarının çer
çeve 7 nci maddesinin «c» fıkrasında «..fıkrasının..» ibaresinden sonra yer alan «son bendi» ibaresi, «.. (h) 
bendinden sonra gelen hüküm» şeklinde değiştirilmiş; 
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Tasarının Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından aynen kabul edilen 1, 4, 5, 6, 9, 10, Geçici 1, 2 
3 üncü maddeleri ile Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca değiştirilen 2, 3 ve 8 inci maddeler ve yürür-
ve yürütmeye ilişkin 11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseni 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni tslümyel 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yaşar Albay rak 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Kâtip Üye 
Kadk. Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İsmail Şengün Seyhmus Bahçeci 
Denizli Diyarbakır 

Emekliden alınacak prime 506/3 - 2 fıkrasının kalkınmada 
karşıyım. öncelikli yörelerde kasaba ve 

köy sınırlan içlimde dahil edilmesi 

İlhan Araş 
Erzurum 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Rıza Tekin 
Siirt 

Destek 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
İstanbul 

Destek primine karşıyım. 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İsa Vardal 
Zonguldak 
primine muhalifim. 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin I inci bendine aşağıdaki (L) 
fıkrası eklenmiş ve II nci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«L) Köy sınırları içinde, anahtar teslimi veya ihale suretiyle başkasına verilmeksizin, turistik, ticarî ve
ya dinlenme gayesi dışında, kısmen inşaat sahibi ve aile fertlerinin çalışması, kısmende hariçten işçi çalış
tırılması suretiyle kendi ihtiyaçları için yapılan inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işlerde çalışanlar,» 

«C) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanu
na tabi sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63 
üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. 

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 
24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş ka
zası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talepte bu
lunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
ları da uygulanır.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinin (F) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Su
bay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halin
de ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üze
rinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin tamamını 2 yıl içinde ödemeleri şar
tı ile borçlandırılır. 

Ancak kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirak
çi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme süresine katılır. Bu Kanuna göre 
tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın baş
langıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Askerlik borçlanmalarında, aylık bağlanmaya hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği 
tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 inci maddesinin (F) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

(ıF) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edil
miş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek 
Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, kendile
rimin veya hak sahiplerinin yazılı talepte 'bulunmaları 
'halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirle
nen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihin
deki tutarı üzerinden 'hesaplanacak maluldük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları 'primlerini 2 yıl içinde ödemeleri 
şartı ile borçlandırılır. 2 yıl içerisinde ödenmeyen 
borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. 

Ancak kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal 
güvenlik; kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya 
iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hülkmü 
uygulanmaz. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı 
sigortalının prim ödeme süresine katılır. Bu Kanu
na göre tespit edilen sigortalılığın 'başlangıç tarihin
den önceki süreler için borçlandırılma halinde, si
gortalılığın 'başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sa
yısı kadar geriye götürülür, 

Askerlik borçlanmalarında, aylık bağlanmaya hak 
kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendi
ği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağ
lanır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ıpMcümdJin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmaları 

Madde 63. — Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanla
rın yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı bir işte çalışanların, 
78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden % 30 oranında-Sosyal Güvenlik Destek 
Primi kesilir. Bu primin 1/3'ü sigortalı hissesi 2/3'ü işveren hissesidir. 

Sosyal Güvenlik Destek Priminin oranı ile sigortalı ve işveren hisseleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca değiştirilebilir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışanlar, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlar ile 
bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan sosyal sigorta hakla
rından aynen yararlanırlar. 

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz, ve 
24.5.1983 tarih ve 2829 sayıü Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş ka
zası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.» 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesi aşağıdaki sekilide değiştirimiştir. 

Yaşlılık aylığt alanların yeniden çalışmaları 

Madde 63. — A) Bu Kanuna göre yaşlılık ay
lığı almakta iken, sigortalı olarak çalışmaya başla
yanların yaşlılık aylıkları çaıluşmaya başladıkları ta
rihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık ayliklaırı kesi
lenlerden yeniden çalıştıkları süre zarfında 78 tinci 
maddeye; göre prime esas kazançları üzerinden' 73 
üncü madde gereğince prim alınır. Yaşlılık aylıkları 
kesilenlerden işten aynlaıralk yaşlılık ayiığı verilmesi 
için yazılı talepte bulunan sigortalıya aşağıdaki fık
ra, hükmüne göre yeniden hesaplanarak, yaşlılık ay
lığı, talep tarihini takip eden aybaşından başlana
rak ödenir^ 

ıBu sigortalılar içtin yazılı talep tarihlerine göre 
yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık, önce
den bağlanan yaşlılık aylığından fazla ise, hesapla
nan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. Hesaplanan 
yeni aylığın eski aylıktan düşük olması hailinde, eski 
aylık esas alınır. Ancak, aylığı kesildikten sonra ge
çen pniım ödeme gün sayıları bu Kanunun 61 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (a) bendine göre aylık 'bağ
lama oranının tespitinde değeriendiniılir. 

B) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken 
sigortaü olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazı
lı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının 
ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci 
maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üze
rinden % 24 oranında sosyal- güvenlik destek primi 
kesilir. Bu primin 1/4'ü sigortaü hissesi, 3/4'ü işveren 
hissesidir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortaü bir işte çaü-
şanlar, bu Kanuna göre yaşlılık ayüğı almakta olan
lara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş 
ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan sosyal si
gorta haklarından aynen yararlanırlar. 

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu 
Kanuna göre sigortaüük süresinden sayılmaz ve 
24.5.1983 tarih ve 2829 sayıü Sosyal Güvenlik Ku
rumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleşti
rilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 
üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği- Metin) 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Bitiği Metin) 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Sağlık yönetim giderleri hariç genel yönetim giderleri Kurumun yıllık genel gelirlerinin % 10'unu aşa
maz.» 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Zamanaşımı ve hakkın düşmesi 

Madde 99. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve ölüm 
sigortalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmez
se zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, yazılı istek tarihini taki beden aybaşından 
itibaren başlar. 

iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından kazanılan diğer haklar ile hastalık ve analık sigortaların
dan doğan haklar ise, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Geçici iş göremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde alma
yanların, söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları ödenmez. 

MADDE' 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ve
ya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun 
evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut gelir al
mayan kız çocukları.» 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigor
talı bir işte çalışmaları dolayısıyla bu maddenin (A) 
fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesilenler, çalıştıkları sü
re içinde (B) fıkrasında yazılı hükümlerin uygulan
masını; (B) fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesilmeden 
çalışanlar ise çalıştıkları süre içinde haklarında (A) 
fıkrasında yazılı hükümlerin uygulanmasını isteyebi
lirler. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş: 

tir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun; 

«a) 135 inci maddesinin başlığı (Tüzük ve Yö
netmelik); 

b) 135 inci maddesinin (B) fıkrası ile ilgili diğer 
maddelerdeki (tüzük) deyimi (yönetmelik); 

c) 135 inci maddesinin (B) fıkrasının (h) ben
dinden sonra gelen hüküm (Kurumca hazırlanacak 
yönetmelikle); 

Şeklinde değiştirilmiştir.» 
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(Hükümetin Teklif E'ttiğfi Metin) 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi ile eklenen Ek Madde l'in ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

«Genel Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Me
murlarının aylıklarına uygulanan katsayı 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasın
da da uygulanır.» 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun; 
«a) 135 inci maddesinin başlığı (Tüzük ve Yönetmelik); 
b) 135 inci maddesinin (B) fıkrası ile ilgili diğer maddelerdeki (tüzük) deyimi (yönetmelik); 
c) 135 inci maddesinin (B) fıkrasının son bendi (Kurumca hazırlanacak Yönetmelikte); 
şeklinde değiştirilmiştir». 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu'uına aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin uygulanması ile ilgili olarak prim ödeme süreleri 
üç ayı aşmamak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilebilir. 

EK MADDE 2. — Sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı al
makta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya 
aylık alan çocukların, iyileşmelerine yarıyacak yahut işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli görülen pro-
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MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5 aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye edilen hizmetlerin ihyası 

Ek Madde 5. — Yürürlükten kaldırılmış olan 
2454, 3575, 5417, 6900 sayüı Kanunlar ile 506 sayılı 
Kanun ve bunların ek ve değişikliklerine göre prim 
ve aidat iadesi veya toptan ödeme yapılarak hizmet
leri tasfiye edilmiş bulunanlardan; 

a) Yeniden bu Kanuna tabi işlerde çalışmış ya
hut bu Kanunun 85 ve 86 ncı maddesine göre prim 
ödemiş olanlar ile, 

b) Tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetlerin, var
sa kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kuruluş
larında geçmiş hizmetler ile toplanarak ölüm sigorta
sından aylık bağlanmasına yeterli olması halinde ölen
lerin haksahipleri, 

Yazılı olarak müracaat ederek, hizmetin tasfiye
sinde ilgililere iade edilen prim ve aidat veya toptan 
ödeme tutarının tamamını alındıkları tarihten yatırı
lacağı tarihe kadar hesaplanacak kanunî faizi ile bir
likte bir defada Kuruma ödedikleri takdirde, bu hiz
metler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında 
nazara alınır. 

İhya edilen bu hizmetler, 2829 saydı Kanuna göre 
yapılacak birleştirmede de nazara alınır. 

MADDE 9. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca 9 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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tez araç ve gereçleri, Kurumca, 34 üncü maddede belirlenen sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın 
sağlanır, onarılır ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilenir. 

Bu madde gereğince verilecek protez araç ve gereçlerin türleri süre ve şartları ile yapılacak ödeme mik
tarlarına ait esaslar Kurumca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir». 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve ölüm 
sigortasından gelir veya aylık hakkı düşen ve bu Kanunun yürürlük tarihinde hak sahibi durumunda bulunan 
veya bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak sahibi durumuna girenlerin yazılı olarak Kuruma müracaat
ları halinde, müracaat tarihini takibeden aybaşından başlanarak gelir veya aylıkları ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına alınmış olan ve bu Kanunun 1 inci maddecine göre kapsam dışında bırakılan köy sınırları için
deki bina, inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri iş1sr için ödenmemiş bulunan sigorta primleri terkin edi
lir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ekle
nen ek madde 1 ile getirilen ve 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunla değişik gösterge tablosunda 31.12.1986 
tarihine kadar, ileri yılları da kapsayacak şekilde değişiklikler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun 

Başbakan 
T. Özal 

Devlâü Baik. Batşlbalkan 
/., K. Erdem 

Devlet Baıkanı 
M. V. Dinçerler 

Devletti Bakamı 
A,\ Karaevli 

îçiişferi Bakıanı 
Y. Akbulut 

Yrd. 

hükümlerini Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakamı 
KA Oksay 

Devlet Bakam 
A.\ Tenekeci 

'Adalet Balkanı 
M. N. Eldem 

Duşüıştori Bakam 
V. Halef oğlu 

Mlill'lî EğMiim Gençlik ve Spor 'Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Baıkanı 
V. A t as oy 

'Sanayii ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

B̂ yiınidU'rMc ve İskânı Balkanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 
S. N. Türel 

4 . 3 . 1986 

Devlet Balkana 
A. M. Yılmaz 

Davlöt Balkana 
M. T. Titiz 

•Millî Saıvusnımıa Bakamı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve 'Soısiyal Yardımı Bakanı 
M., Aydın 

Çailuşjma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 11. - - Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ı ı m 

33 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin geçici 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin geçici 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 12. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 12 noi. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

m ı ı 
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