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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, şubat ayı fiyat artışları ve hızlanan hayat pa
halılığına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Işın Çelebi cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal, Türkiye'deki işten çıkarma olayları, büyüyen işsiz 
sayısı ve bu konularda Hükümetin tutumuna; 

Ankara Milletvekili Kamil Ateşoğulları da, insan haklarına aykırı davranışlara; 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Sımak tünde meydana gelen olayların 
nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/141) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngö-
rüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve arkadaşlarının, 2929 Sayılı İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesinin 1 ve 2 nci Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini yeniden düzenlemek üzere geri aldıklarına ilişkin 
önergeleri okundu; Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve De
ğişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameler, 9.4,1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri 
ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, yapılan oylama sonucunda, tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının (1/545) (S. Sayısı : 510) maddelerine 
geçilmesi kabul edildi; 2 nci maddesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı an
laşıldığından; 

7 Mart 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aylekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Çanakkale 

Mustafa Sartgül Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 3 . 1991 Perşembe 

Raporlar 

1. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mardin Mil
letvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) (GÜNDEME) 

2. — tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında tçtüzük Değişiklik Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 7.3.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünce göz

altına alınan üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözaltında tutuldukları 
iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Bayındırlık 

ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi : 63.1991) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, yat yapım ve işletmeciliğinin sorunlarına ilişkin 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1991) 

3. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Turhal Sigorta Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1991) 

4. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat ilindeki pancar üreticilerinin ürün bedeli 
alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 63.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, idil ilçesi ve Kuvak Mezrasında 

meydana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/142) (Başkanlığa geliş tarihi : 63.1991) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başka nvekili Aytekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Sangiil (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM LYŞl KONUŞMALAR 
1. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, işsizlik sorununun toplumumuza etkileri ile, ekonomik 

açuian alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

İlk sözü, Ankara Milletvekili İbrahim Tez'e "İşsizlik ve toplum üzerindeki etkileri" ko
nusunda veriyorum. 

Buyurun Sayın Tez. (SHP sıralanndan alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyelerini en içten saygılarımla selamlıyorum. 

İşsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. 21 inci yüzyıla dokuz yıl kala ülkemiz
de, çalışma hakkı, bireyin, kutsal, ertelenemez, vazgeçilemez ve toplumsal haklarının başında 
yer almaktadır. Gelişmenin ve demokrasinin yerleşmesinin koşullarından bir tanesi de, işsizlik 
sorununun çözümüdür. İşsizlik, toplumsal yıkımların, toplumsal çalkantıların, toplumsal has
talıkların en önemli kaynaklarından bir tanesidir. İş arayan, ama bulamayan, işsiz bırakılan 
kişi, devlet kapılarından dönen kişi, toplumdan soyutlanmış kişidir. Toplum yaşamından so
yutlanan, toplum yaşamının içinde olmayan kişi, toplumun kurallarını, değerlerini zor kabul
lenir. İşsiz kişi, düzene ve kurallara uymazsa, özen göstermezse, bunun sorumlusu kimdir? Gü
nümüzde, gelişmiş ve bu konuda sorununu çözmüş ülkelerde bunun cevabı nettir : Suçlu, işsiz 
değil, iktidardır. 

İş isteme işsiz için, çalışma da birey için yaşamsal bir hak; işsize iş bulmak da, iş sağlamak 
da, iktidarın temel görevidir. 

İşsiz kişilere iş yaratmayan iktidar suçludur. Suçlu iktidar, özgür düşünceye, hoşgörüye, 
barışa, demokrasiye açık olamaz. Toplumların siyasal örgütlenme biçimi olan devlet, günü
müzde, iş bulma, iş yaratma ve bunların çözümünde görevlidir. Bu yaklaşım, çağımızın insan hak-
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lan ve demokrasi anlayışının doğrudan sonucudur, tş isteyen, iş arayan bireyine bu olanağı 
sağlayamayan ya da sağlamayan toplumsal yapı sağlıklı olamaz. Bu nedenle, işsizlik, ülkemiz
den sökülüp atılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışma, bireyin yaşamıyla, sağlığıyla, kişiliğiyle, va
roluşuyla doğrudan ilişkilidir, varlık nedenidir. Bunun gerçekleşmesi, birey ile toplum arasın
daki toplumsal anlaşmanın, toplumsal diyalogun, toplumsal huzursuzlukların, toplum tara
fından tek yönlü olarak geçersiz kılınması anlamını taşır. Toplumun, iş isteyen, iş arayan, ça
lışmak zorunda olan bireyin, yalnız bırakıldığı, reddedildiği anlamını taşır. Toplum için, kendi 
bireyinin sorununun çözümlenmemesi büyük bir kayıptır. Bu, bireyin yıkımına, topluma ya
bancılaşmasına, toplumdan soyutlanmasına yol açacağı gibi, toplumsal sorunlar da açar. 

Günümüzde, demokrasinin geçerli olduğu ülkelerde, iktidarların uyguladıkları ekonomi 
politikalarının başarı ölçütü, işsizlik oranının götergesidir. Dünyada, işsizliğin belirli oranların 
üstüne çıkması, iktidarların değişimine, iktidarların gitmesine yol açıyor. Toplumsal baskı, ik
tidarların, işsizlik sorununun çözümünü acil görev saymalarına neden oluyor. 

Ülkemizde, gerçek işsiz sayısı, ne yazık ki bilinmiyor. Ülkemizde, işsizlikle ilgili veriler ek
sik, düzensiz ve büyük ölçüde yanlıştın İşsizlerle ilgili düzenli bilgi derleme süreci yoktur. Nü
fus sayımında, işsizlikle ilgili bilgiler tam olarak, toplanmıyor. Devlet Planlama Teşkilatının 
hazırladığı yıllık programlarda Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında konu iyice incelenmemiş
tir, iyice irdelenmemiştir. 

tş ve tşçi Bulma Kurumunun yayınladığı veriler gerçekleri yansıtmıyor. Ülkemizin gerçek 
işsiz sayısını, Kurumun verilerine göre algılamak yanlıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 11 yıldan beri, yüzde 60'm üstünde seyreden enflasyo
nun olduğu bir yerde, kalkınmadan, büyümeden bahsedemeyiz. (SHP sıralarından alkışlar) 
Fiyatların, 11 yıldır, her yıl yüzde 60 artış göstergesinin olduğu yerde, istikrardan bahsedeme
yiz. 11 yıl içinde açılan fabrika yok; kapanan fabrika, kapılarına kilit vurulan işyerleri var. Eğer 
insanlarımız devlet kapılarından dönüyorsa, eğer gençlerimiz üniversiteden sonra iş bulamı-
yorsa, eğer gençlerimiz "Yarınımız ne olacak" diye, kara kara düşünüyorsa, bunun tek bir so
rumlusu vardır; o da, bugünkü siyasal iktidardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakanlar Kurulunun ilgili, yetkili, değerli üyelerinden soruyorum : işsizlikle ilgili ne ön
lem almışlardır? Hangi projeleri hayata geçirmek için Yüce Meclise bilgi sunmuşlardır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her yıl, yaklaşık olarak, 600 bin kişi emek piyasasına 
katılmaktadır. Sorun, yeni işsizlere ve eski işsizlere iş sağlamaktır. İşsizlik, özellikle gençler ara
sında oldukça yüksektir. Kadınlarımızın iş bulma konusunda olanakları ise, her gün daha da 
daralıyor. 

Ülkemizde, işsizliğin çok büyük boyutları olmadığına dair düşünceler vardır. Bu doğru 
değildir. İşsizlik sorunu, bugüne kadar denenmiş yaklaşımlarla çözülemez. Geçmişteki politi
kalar geçersizdir, yetersizdir. Sorunun çözümü için, işsizliği tümüyle ortadan kaldırmayı amaç
layan, salt bu amaca yönelik programlara, projelere, politikalara gereksinim vardır. 

1980 öncesi, işsizliğin çözümü için kamu yatırımlarına öncelik verilmiştir. 1980 sonrası, 
işsizlik, bir toplumsal sorun olarak algılanmamıştır, görülmemiştir, değerlendirilmemiştir. Ülke-
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mizde, özellikle ANAP'ın iktidarda bulunduğu süre içinde, kamu yatırımlarında azalma ol
muştur. Yatırımlar ve üretimler artmadıkça, işsizlik azalmıyor. Ekonominin yıllık büyüme ora
nı, bu nedenle önemlidir. Büyüme, diğer sorunların yanında, işsizliği de azaltacak bir yaklaşımdır. 

Yatırımların artışında, planlarda beklenen düzeyde gelişme elde edilememesi ve kırsal ke
simin çözülmesi sonucu ekonomide görülen yapısal değişme, işsizlik sorununun her geçen yıl 
biraz daha ağırlaşması sonucunu vermiştir. Bu nedenle, yeni bir yaklaşımla, bu sistem geçerli 
olmalıdır. 

Ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle, işsizlik sorunu, öncelikli bir sorundur. Salt 
ekonomik açıdan bakıldığında, bir tarafta yapılacak iş, diğer tarafta bunu yapacak işgücü var
sa, bu ilişkinin kurulması, boş kapasitelerin değerlendirilmesi gerekir. Bu durum, yalnız birey
sel değil, toplumsal gönenci de artıracak, genel anlamda, ekonomik verimliliği yükseltecektir. 

Ekonomimizde işsizliğin çok boyutlu olması, toplumsal yapının da hasta olduğu anlamı
na gelir. İsteyen kişi iş bulamıyorsa, iller ve ilçeler işsizlik nedeniyle boşalıyorsa, büyük kentle
re akın varsa, bunu başka türlü tanımlayanlayız, algılayanlayız. 

Toplumsal hastalıkların, bozuklukların ve çalkantıların en başta gelen kaynaklarından bi
ri işsizlik sorunudur. İşsizliğin sorun olmaktan çıkmasının, en başta devlet ve toplum içinde 
suç oranını ve diğer toplumsal çöküntüleri de azaltacağı inancındayım. 

Siyasal açıdan da işsizliğin çözümü kesin bir zorunluluktur ve burada vurgulanması gere
ken nokta, demokrasidir, tş bulma, toplumsal isteklerin başında gelmektedir. Toplumsal yapı
nın demokratikleştirilmesi, işsizlik sorununun çözümü için en başta gelen etmen sayılmalıdır. 

Tüm bunların ötesinde, sorunun bir de insanî boyutu vardır. Kişilerin üretici, yaratıcı ol
maları, aktif güçlerin hakete geçirilmesi ve insanoğluna yaraşır bir yaşam sürmeleri, salt kendi 
içinde önemli sayılmalıdır. Bu konuda büyük işler yapılmalıdır; ama görüyoruz ki, ANAP İk
tidarı, bu büyük işleri yapacak kapasitede değildir, bu büyük işleri algılayacak güçte değildir. 

Bu projeler üretilmelidir ve uygulanmalıdır. İşsizlik sorununun köklü çözümü, en büyük 
bir projedir ve üstelik, altyapı projeleri gibi nesnelere yönelik proje değildir; doğrudan insana 
yönelik bir projedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, işsizlik sorununun çözümü için, yeni yak
laşımlar ve projeler oluşturmak zorundayız. İşsizlik sorununun çözümünde izlenecek politika
ların en önemli özelliği, ekonomik maliyetinin göz önünde tutulmasıdır. İşsizlik politikaları
nın ırdelenmesinde, öncelikle, konunun kuramsal çerçevesi çizilmelidir. Ekonomi kuramından 
algılanan yöntemlerle, işsizlik sorununa çözüm bulunmalıdır. 

Ülkemizde izlenen ekonomik politikaların, işsizlik sorununun çözümünde yetersiz kaldığı 
açıktır, nettir. İktidar, konu ile detaylı olarak ilgilenmelidir. Aynen Batıda olduğu gibi, işsizlik 
sorununu çözemeyen bir hükümetin, bir iktidarın, Yüce Meclisin bu sıralarında oturma hakkı 
yoktur. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 

2. — Hakkari Milletvekili Naim Geylani'nin, savaş sonrası Irak ve Ortadoğu'daki muhtemel ge
lişmelere ilişkin gündem dtst konuşması 
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BAŞKAN — Gündem dışı ikinci olarak, savaş sonrası Irak ve Ortadoğuda oluşacak geliş
meler konusunda, Hakkari Milletvekili Sayın Naim Geylani'ye söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Geylani. 

NAtM GEYLANt (Hakkari) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin ve-bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, bütün ba
rışçıl çabalara rağmen, Saddam, inadından vazgeçmemiş ve neticede, 17 Ocak 1991 tarihinde 
hava harekatıyla savaş başlamıştır. 35 gün süren hava bombardımanından sonra 100 saat ka
dar süren bir kara savaşı olmuş ve neticede Irak, teslim bayrağını çekmiştir. 

Bu savaş neticesinde yüzbinlerce insan ölmüş, 65 bin kadar Irak askeri esir olmuş ve Irak'ın 
hemen hemen bütün zenginliklerinin 2/3'ü yok olmuştur; fakat, buna karşılık müttefik ülke
lerin zararlarına gelince, 120 kadar askeri ölmüş, birkaç tane de uçağı ve tankı tahrip olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir neticenin çıkmasını tahmin etmek aslında kahin olmayı 
gerektirmiyor. Çünkü, bu kadar büyük bir güç ve buna karşılık bir devlet... Bunlar çarpışa
caklar ve böyle bir neticenin meydana gelmesi de fevkalade doğaldır. Yani, azıcık ileriyi gören 
herkes, böyle bir neticenin meydana geleceğini tahmin ediyordu ve etmeliydi. 

Bütün bunlara rağmen, sayın muhalefet, başlangıçta, hiç de iç politikaya müsait olmayan 
bu hadiseyi, iç politikaya çekmek suretiyle, "Sayın özal ateşle oynuyor", "Sayın özal kumar 
oynuyor", "Memleket savaşa giriyor", "Memleket mahvoluyor" şeklinde propagandalar ge
liştirmeye başladı, hatta "Savaşa Hayır" mitingleri düzenlendi. Fakat, neticede, Türkiye'nin 
izlediği fevkalade doğru politikalar sonucunda, maalesef, muhalefetin sesi de kesilmiş oldu. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Muhalefet olmasaydı siz savaşa giriyordunuz. 
VEFA TANIR (Konya) — Çanak tutmaya kalkarsanız, zor kalkarsınız altından. 
NAtM GEYLANt (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, sözümün başında arz etmiş

tim; böyle bir neticeyi görebilmek için, kahin olmak gerekmiyordu. Çünkü, bir tarafta 28 ülke 
birleşmiş ve bu ülkelerin ellerinde teknoloji harikası olan silahlar var; bu silahlarını denemek 
istiyorlar ve deneme tahtası olarak da Irak seçilmiş. Elbette ki, 28 ülkenin bu silahlarla Irak'ı 
bombardıman etmesi ve bu şekilde zarar vermesi doğaldı. Aslında, bunun aksini düşünmek 
kumar olurdu. 

Değerli milletvekilleri, sözümün başında da arz ettiğim gibi, Türkiye, Körfez hadisesinde 
hiç de rizikoya girmeden, fevkalade doğru ve akılcı bir politika izlemiştir. Neticede Türkiye 
bütün dünyanın gözünde daha popüler, daha iyi bir duruma gelmiştir. Savaş bitmiştir ve sa
vaştan sonra yeni bir süreç başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bana göre, bu yeni süreç, şimdiye kadar olan durumdan çok daha 
önemlidir ve Türkiye'nin çok daha dikkatli, çok daha akılcı bir politika izlemesini gerektir
mektedir. Hepinizin çok iyi izlediği gibi, Irak'taki olaylar Basra'da başlamış ve ondan sonra 
bütün diğer illerine, hatta Bağdat'a kadar sıçramış, Saddam aleyhtarı savaşlar ve başkaldırma
lar görülmüştür. Saddam da Cumhuriyet Muhafızları ile, hatta ağır silahlar kullanmak sure
tiyle, bunlara karşılık vermektedir. Saddam'a başkaldıran bu güçlerin, Şiî mezhebinden olan 
Irak vatandaşları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız ve ileride, korkarım ki, Sünnî mezhebinden 
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olan Irak vatandaşlarının da, Saddam'a yardım etmesinden endişeleniyorum. Böyle bir yar
dım söz konusu olduğu takdirde, bu hareketlerin Şiî ve Sünnî mezhep kavgalarının, mezhep 
düşmanlıklarının başlangıcı olmasından korkuyoruz. Böyle bir durumda, en azından, Irak'ta 
bir-iki yıl sürecek bir iç savaş olacağını tahmin ediyoruz. Irak iki kampa bölünmüş olacak; 
Şiî ve Sünnî mezhep kavgaları neticesinde vatandaş birbirini kıracak ve bir hayli kan akabile-
cektir, ki bundan endişe etmekteyiz. Böyle bir savaş neticesinde, iki ihtimalle karşılaşılabilir: 
Birinci ihtimal, eğer Şiî'ler bu savaşta başarılı çıkarlarsa -ki tran'ın da buna muhakkak desteği 
olacaktır- tran yanlısı, tran güdümünde ve şu anda iran'da uygulanan, demokratik olmayan 
bir rejimin de Irak'a gelmesi durumu söz konusu olacaktır. Bu durum, ne Türkiye için, ne di
ğer demokratik ülkeler için iyi bir sonuç olmayacaktır. 

ikinci ihtimali düşündüğümüz zaman; Saddam'ın bu savaşı kazanması durumunda, bü
tün dünya Saddam'a karşı çıktığı halde, Saddam yönetimi tekrar başa geçmiş olacaktır. Neti
cede, Irak'ta, her iki ihtimalde de demokrasinin oluşmaması durumu söz konusu olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, her iki durumda da, bu kadar insanın ölmesinin, bu kadar in
sanın kıyımının bir işe yaramadığı gibi bir netice ortaya çıkacaktır. Bu durumda ne yapılmalı
dır? Bana kalırsa, Irak'ta tam demokratik, çağdaş bir rejimin kurulması gerekmektedir. Bu
nun için, bütün dünya çaba göstereceği gibi, Türkiye'nin de bu konuda engin çabalar göster
mesi lazımdır. 

Türkiye'nin bu konuda yapacağı birçok şeyler vardır. Ne yapılabilir sualine cevaben, ken
di şahsi kanaatimi arz etmek istiyorum : Irak'ta, Türkiye'ye son derece bağlı Türk olan soy
daşlarımız yar. Yine Irak'ta, Türkiye'ye son derece bağlı Kürt olan soydaşlarımız var. Türkiye, 
hatta Birleşmiş Milletleri, müttefik devletleri de yanına çekmek suretiyle, bu vatandaşlara, bu 
güçlere destek vermek suretiyle, Irak'ta söz sahibi edebilirler. Neticede, Irak'ta, tam demokra
tik ve federatif bir devletin kurulması söz konusu olabilir. 

Türkiye bu çabayı göstermediği takdirde, Irak hiçbir zaman demokrasiye geçmemiş ola
caktır. Saddam tehlikesi de her zaman yine başımızda olacaktır. Aksi takdirde, Şiîler kazandı
ğı takdirde de, Irak, tran yanlısı bir devlet olarak, yine aleyhimizde ve bizimle hiç de ilişiği 
iyi olmayan bir devlet olacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise tekrar saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geylani. 

3. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Adıyaman tütün piyasasının henüz açılmamış ol
ması nedeniyle çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, Adıyaman tütün piyasası hakkında, Afyon Milletvekili Sayın 
Abdullah Ulutürk'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ulutürk. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adıyaman tü
tün piyasasının açılmaması nedeniyle gündem dışı söz aldım. Bu itibarla, bu bölgedeki tütün 
üreticisinin feryadını Yüce Heyete arz etmeye çalışacağım. Sözlerime başlamadan önce Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Adıyaman tütünü, damarsız, fevkalade özelliği olan bir tütündür. 
Diğer tütünlerle paçal yapılmaktadır. Aranan bir tütündür. 

Adıyaman İlinde 35 bin aile tütün ziraatiyle uğraşmakta ve geçimini tütünden sağlamak
tadır. Bu bakımdan, tütün ekimi tabiî bir istihdam yaratmaktadır. Aile bireylerinin hepsi, ço
tuğu çocuğu, kadını erkeği, genci yaşlısı, ekiminden sökümüne ve Tekele teslim edilinceye ka
dar emek-yoğun çalışmakta ve nafakasını temin etmektedir. 

Hububat ekimi ve tütün ekimi dışında, bu bölgede başka bir geçim kaynağı yoktur; dola
yısıyla, 500 bin nüfus, bu gelire bakmaktadır. 

Tütün üretimi meşakkatli bir ekimdir. Bir sene oniki ay olmasına rağmen, tütün üreticisi 
ondört ay tütünle haşır neşir olmaktadır. Bu bölgede ise, bu süre, tütün alımının geç başlaması 
ve dört beş ay sürmesi nedeniyle daha da uzamakta, onaltı, onyedi aya çıkmaktadır. 

Adıyaman tütün piyasası, genelde, Ege tütün piyasasından azamî bir hafta veya on gün 
sonra açılırken, bugün henüz açılmamıştır. Ege tütün piyasası, bu yıl, 7 Ocakta açılmış olma
sına ve aradan iki ay geçmesine rağmen Adıyaman piyasasının açılmamasını anlamak ve izah 
etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ekici çok güç durumdadır. Tütünle yatar, tütünle kalkar hale gelmiş
tir. Onu muhafazada ve depolamada imkânsızlıklarla.karşı karşıyadır. 

Adıyaman tli sıcak iklim kuşağındadır. tlkbahar ile birlikte kuru ve sıcak bir iklim başlar. 
Bu iklimin tütün üzerinde büyük tesiri vardır. Sıcakla beraber, tütün kurumaya başlar ve ağır
lığından kaybeder. Ayrıca, tütününün kalitesinde değişimler olur ve Tekelin ambarlarına kali
tesiz tütün girer. Ağırlık ve kilo kaybı üreticiyi, kalite kaybı da devleti büyük miktarlarda zara
ra uğratır. 

Sayın milletvekilleri, Adıyaman Tekel yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bu yıl alım iş
lemi 19 Hafta içerisine yayılarak gerçekleştirilecektir. Tütün piyasasının bu ay içerisinde açıla
cağını kabul edersek, temmuz ayı sonuna kadar üretici, Tekele tütünü teslim edecek demektir. 
tşte, bu dört beş ay içerisinde tütün yaprağının alacağı şekli, onu muhafazadaki imkânsızlıkla
rı ve üreticinin uğrayacağı zararı takdir ediniz... Ağırlığından, kalitesinden kaybeden tütünün, 
ekonomik değeri de kaybolmakta ve üretici bu durumdan, büyük zararla çıkmaktadır. 

Tütün mubayaa işleminin 19 hafta sürmesinin nedeni, Tekel yetkililerince, yeterli personel 
ve ambar yokluğuna bağlanmaktadır. 

Devlet, her yıl bu sıkıntıyı yaşayan üretici için, niye bir tedbir almaz, bu işi niye başıboş 
bırakır, anlamak mümkün değildir. Bir an önce bu eksiklik giderilmeli ve devlet, üreticiye sa
hip çıkmalıdır. 

Mubayaa işleminin uzun sürmesinin ikinci bir nedeni olarak da, üreticiye verilen "üretici 
cüzdanları" gösterilmektedir. Üretici olmadığı halde, üretici cüzdanı çıkartan spekülatörler, 
cüzdanları üretici çiftçilere satarak, açıktan kazanç elde etmektedirler. Her ne kadar Tekel yet
kilileri, muhtarların verdikleri ekici beyannameleri üzerine cüzdan çıkardıklarını söylemekte 
iseler de, bu mazeret değildir. Gerçeğe aykırı beyanname veren muhtarlar hakkında yasal işlem 
yapılarak, bu durum önlenebileceği gibi, cüzdan satışları yasaklanarak, gerçek üreticiler de ko
runabilir. 
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Sayın milletvekilleri, tarım politikasının bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken tü
tün politikasında, Hükümetin, üreticinin korunması için hiçbir önlemi bulunmadığını söyle
mek bir haksızlık olmayacaktır. Diğer bölgelerimizde de tütün piyasaları açıldığında bu duru
ma hep şahit oluyoruz ve üreticinin feryadına seyirci kalıyoruz. Tütün ekiminin ciddî bir plan
lamaya tabi tutulması, hem üreticinin, hem de devletin menfaatine olacaktır. 

Bir başka konuyu da burada kısaca arz etmek istiyorum : Adıyaman'da tütün alımı sade
ce Tekelce yapılmaktadır, özel teşebbüs bu alımda yoktur, özel teşebbüse, başaramayacağı ko
nularda milyarlarca teşviki hibe edenler, özel teşebbüsü harekete geçirici ve özendirici teşvik 
politikasını bu sektörde niye uygulamıyorlar? Biz bu tutumu, bölge tütüncülüğüne gösterilen 
ilgisizliğin bir diğer kanıtı olarak görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, henüz tütün piyasası açılmadığından, Adıyaman'da ekonomik dur
gunluk had safhadadır. Çiftçi köyünden şehire inememekte; esnaf, siftahsız dükkânını kapat
maktadır. Bu aylarda tütünden gelecek parayla çiftçi ve esnaf ancak nefes alabilecek, piyasa 
biraz canlanacaktır. Tütünle yatan, tütünle kalkan ve tütünü depolama ve muhafaza etmede 
imkânsızlıklar içinde canından bezen tütün üreticisine devletin el uzatmasını bir an önce bek
liyoruz. 

Yüce Heyete saygıyla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 
Cevap vermek üzere buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; değerli arkadaşımızın tütün konusunda gündeme getirdiği hususlara cevap 
verirken, bu vesileyle, tütün konusunda en son yaptığım konuşmadan beri geçen sürede yaptı
ğımız çalışmaları da size arz etme fırsatı buldum. Bu fırsatı bana verdikleri için özellikle teşek
kür ederim. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Adıyaman piyasasını ne zaman açacaksınız; siz onu 
söylevin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hem Adıyaman 
piyasası, hem Karadeniz ve hem Güneydoğu piyasası için gerekli hazırlıklar bitmiştir; eli kula
ğındadır. 

Değerli arkadaşlar, tütün konusunda, son konuşmamdan beri bazı yeni çalışmalar daha 
yaptık. Hatırlarsanız, tütün meselesinin tek taraflı bir mesele olmadığını ifade etmiştim. Zira
at Odaları Birliği ile beraber çalışarak, tütünde üretim planlamasını sağlayacak ve üretimi Türki
ye'nin iç ve dış pazarlardaki talebine eşitleyecek bir politika konusunda mutabık kaldık ve o 
politikayı şubat ayının başında -Ziraat Odaları Birliği ile çok yakın mesai içinde- ilan ettik. 

Bunun dışında size bir hususu daha arz etmek istiyorum : Ben, tütün uzmanı değilim, 
tütün uzmanı olduğumu da hiçbir zaman iddia etmedim. Fakat, tütünde hep şunu düşündüm; 
yabancı sigaralarla yerli sigaraların arasındaki mücadeleyi, yani, Şark tütününden yapılan si
garalarla Amerikan tütününden yapılan sigaraların rekabetini izlerken, hep şunu düşündüm : 
Virginia Burley dediğimiz tütünler, şöyle iri yapraklı tütünler; Türk tütünü, Şark tütünü de, 
ufak yapraklı tütün... Hep şunu sordum; kart maruldan iyi salata yapılıyor da, körpe maruldan, 
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niye yapılmasın? Yani, ince Türk tütününden, niye iyi sigara yapılamaz? tddiam, Türk tütü
nünden en az yabancı tütünler kadar iyi sigara yapılabileceği yönündeydi. 

Yabancı tütünlerin nasıl hazırlandığını iyice araştırdık... Ortaya çıkan tablo şu idi: özel
likle, tütünün işlenmesi sırasında çok değişik muameleler var. Yabancı tütün, yapraklan kıyı-
lırken, damarları çıkarılıyor; damarlar ayrı, yaprak ayn kıyılıp, ayrı işleme tabi tutuluyor; bu
na da, "reconstitution" denilen, "yeniden oluşturma" işlemi diyorlar. Türk tütününü bu işle
me tabi tuttuğumuz takdirde, nasıl bir sigara ortaya çıkacağını araştırmaları için Tekele talimat 
verdim. 

Yine aynı şekilde, Türk tütünü içildiği zaman, odada hoş olmayan bir koku bıraktığı şika
yetleri; yabana sigaraların bu kokuyu bırakmadığı iddiaları vardı. Bu kokunun sebebini de 
araştırdık, bulduk. Türk tütünündeki bu kokuyu yok etmek için gerekli çalışmayı da yaptır
dım. Şu anda bu araştırma çalışmalarımız sonuçlanmıştır. Piyasaya yakında en az iki marka, 
belki beş marka sigara çıkaracağız. Bu çıkardığımız markaların piyasa ön testlerini yaptırdık; 
içenlerin büyük bir kısmı, bunun yabancı tütün olduğunu zannetti. Yani, Türk tütününden, 
en az, yabancı tütünden yapılmış sigaralar gibi içimli sigara yapılabileceğini, yaptırdığımız ilk 
piyasa testinde gördük ve bu en az iki markayı, tercihen beş markayı, yakında çok da iyi bir 
ambalaj içinde piyasaya çıkaracağız. 

Şimdi, "Niye bunları yapıyoruz?" dediğimizde, eğer sigaralarda hem iç piyasada, hem 
dış piyasada daha iyi pazar elde edebilirsek -Şark tütünü için- tabi! ki, tütün üreticisine verebi
leceğimiz fiyat giderek reel olarak da artabilecektir. 

Ben, "Seylan'ın bacağını kırdık" diyorum. Yani, Türk tütününden, en az yabancı sigara
lar kadar iyi içimli sigara yapılabileceğini kanıtladık. Hiç işleme tabi tutmadan, sadece sosla-
yarak yaptığımız tzmir Sigarası bile, Sovyetler Birliğinde en aranan sigara haline geldi. Sovyet
ler Birliğinde en tercih edilen sigaralardan bir tanesi tzmir sigarası oldu. 

Şimdi, daha karmaşık işlemlere tabi tuttuğumuz yeni sigaralarımız da piyasaya çıktığı za
man, Türk tütünü için, içeride ve dışarıda talebi artırabileceğimiz kanaatindeyim. 

Yalnız, bu vesileyle, mademki bir konuyu açtınız, Yüce Meclise şunu da özellikle anlat
mak isterim : Geleneksel piyasalarımız olan Amerikan tütün piyasasında Şark tütününe rakip 
yetiştirilmesi için büyük bir gayret var. Galpao dediğimiz, Rio Grande yahut Blumentao türle
ri tütünler. Brezilya'nın Galpao Bölgesinden gelen tütünleri Amerikan çiftçisi, orada da üre
tim kısıtlaması olduğu için, Şark tütününün yerine ikame etmek için çok yoğun bir çalışma 
başlatmış durumdadır. Beş yıl sonra, yedi yıl sonra Şark tütününün pazarı bugünkü gibi ol
mayabilir, olamayabilir. Böyle bir tehlike de Türk tütününü bekliyor. 

Bu bakımdan, Türk tütününden, çok daha iyi içimli sigara yapma mecburiyetindeyiz ki, 
ileride piyasalarımızda bir daralma olursa -ki, olma tehlikesi ciddî olarak başgösterdi- o piyasa 
daralmasını, mamul sigara üretimini artırarak ve dış pazarlarda mamul sigaralarımızın payını 
artırarak telafi edebilelim. 

Konuşmam biraz fazla teknik oldu galiba. 
Tekrar, sayın milletvekilimize, tütün piyasalarının açılması konusunda, bizim de acelemiz 

olduğunu ifade eder, bu fırsatı verdiği için kendisine ayrıca teşekkür eder, hepinize saygılarımı 
arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Adıyaman'da ne zaman açılacak Sayın Bakan, ta
rih ver... 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
"Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Tedavi maksadıyla Amerika Birleşik Devktkrim gidecek ohn İçişkri Bakanı Abdülkadir Ak

su'nun göreve başlamasına kadar, İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1566) 

BAŞKAN — tik tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tedavi maksadıyla, 8 Mart 1991 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun göreve başlamasına kadar; İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakam 
M. Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü mad
desi gereğince, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner 'in dönüsü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1567) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11-16 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp
temoçin'in dönüsüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1568) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11-16 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne 
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kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'-
m dönüsüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakam İsmet Özarslan'tn vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1569) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11-16 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kül
tür Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Q GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1, — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, İdil ilçesi ve Kuvak Mezrasında mey
dana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amactyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/142) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 

Birkaç gün önce Sımak ilinde halka ateş açarak iki kişiyi öldüren ve dört kişiyi de yarala
yan kontrgerilla yönetimi 4 Mart 1991 günü de idil'i kan gölüne çevirdi. 

Açıktır ki Doğu ve Güneydoğudaki kontrgerilla yönetimi, bölge halkına karşı büyük bir 
kin duymaktadır. Halkı düşman olarak kabul eden ve savaş açan bu yönetim, şiddet ve terör 
uygulayarak insanlardan öç almaya çalışmaktadır. Yıllardır uygulanan bu baskı, şiddet ve terö
rü bile yeterli görmeyen kontrgerilla yönetimi, şimdi de kitlesel katliamlara yönelmeye çalış
maktadır. Bunun için halk tahrik edilerek isyan havası yaratılmaya ve böylece halka karşı cep
he savaşı başlatılarak toplu bir katliama girişilmek istenmektedir. 

Sımak ve İdil'de yaşanan olayları bu temelde değerlendirmek gerekir. 
İdil'in Sırt Köyüne bağlı Kuvak mezrasını basan jandarma birlikleri, kadın, erkek, çocuk, 

genç, yaşlı ayrımı yapmadan köy halkını köy meydanında saatlerce yerde süründürmüşlerdir. 
Başta köy muhtarı olmak üzere birçok insan ağır bir şekilde dövülmüş, ağır hakaretlere uğra
mışlardır. Bununla da kalmayan askerî birlikler, halka karşı yaylım ateşi açmış, birçok insanı 
yaralamışlardır. 
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Kuvak mezrasındaki bu baskı ve silahlı saldırıları protesto etmek isteyen tdil halkının üs
tüne silahla ateş eden özel tim ve öteki güvenlik güçleri, burada da 2 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 
25 kişiyi de yaralamışlardır. Bu da gösteriyor ki kontrgerilla yönetiminin silah, kan ve öldür
mekten başka bir yasası yoktur. 

Uygulanan politika "ses çıkaranı öldür!" politikasıdır. Doğu ve güneydoğuda halk, isya
na teşvik edilmektedir. Kontrgerilla yönetimi, isyan gerekçesi ile korumasız sivil halka ateş açarak 
doğmamış çocuklara bile gözdağı olabilecek büyük bir kitle katliamını gerçekleştirmek iste
mektedir. Bölgeyi savaş alanına, işkencehaneye çeviren kontrgerilla yönetiminin yaptığını, Gü
ney Afrika beyaz azınlığı, zencilere yapmamıştır. 

Bu nedenle TBMM'ce, Kuvak Mezrasında ve İdil'de 2 kişinin öldürülmesi ve 25 kişinin 
yaralanması ile sonuçlanan olaylara el konularak sebepleri ve sorumluları hakkında Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mahmut Alınak Ahmet Türk 
Kars Mardin 

Abdullah Baştürk Mehmet Adnan Ekmen 
İstanbul Mardin 

İsmail Hakkı önal İbrahim Aksoy 
İstanbul Malatya 

Yusuf Kenan Sönmez Salih Sümer 
İstanbul Diyarbakır 
Arif Sağ Mehmet Ali Eren 
Ankara İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde öngörüşmesi yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — ingiltere Avam Kama/ast Genç Siyaset Adamları AÜantik-Ingütere Grubunun Londra'da 

düzenleyeceği Avrupamn Geleceği Konferansma Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç kişilik bir 
parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1570) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İngiltere Avam Kamarası Genç Siyaset Adamları Atlantik İngiltere Grubunun 22-25 Ni
san 1991 tarihlerinde Londra'da düzenleyeceği ve 41 yaş ve altındaki genç parlamenterlerin ka
tılacağı 1991 Avrupamn Geleceği Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 3 kişi
lik bir Parlamento Heyetimiz davet edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca söz konusu toplantıya katılması hususu Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6". — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'tn, vaki davet üzerine 11-16 Mart 1991 tarihleri arasında 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine yapacağı resmî ziyarete kattlmalart uygun görülen milletvekille
rine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1565) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın, vaki davet üzerine, bir heyetle birlikte 11-16 Mart 
1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı resmî ziyarete, ekli 
listede adları yazılı parlamenterlerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

Liste: 
Yılmaz Hocaoğlu (Adana) 
Ali Er (İçel) 
Behiç Sadi Abbasoğlu (istanbul) 
Adil Erdem Bayazıt (Kahramanmaraş) 

BAŞKAN — Başbakanlığın tezkeresini oylan niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7. — 10 ildeki olağanüstü halin, dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1564) 

BAŞKAN — 10 ildeki olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.11.1990 tarihli ve (118) sayılı Kararı ile 19.11.1990 günü 
saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Ela
zığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 
19.3.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlığın tezkeresi üzerinde Hükümetin açıklamasından sonra, İçtüzü
ğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. 

Hükümete, gruplara ve şahsı adına iki kişiye söz vereceğim. 

Hükümet ve grup adına konuşmaların süresi 20'şer dakika, şahıslar adına konuşma süre
si ise, 10'ar dakikadır. 
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Şimdi, Hükümet adına Sayın tçişleri Bakanına söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılması konusun
daki Başbakanlık tezkeresi üzerinde Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarı olarak, yurdumuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi, 
olağanüstü hal bölgesinde de, kanun hâkimiyeti ve halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlama 
yolundaki çalışmalarımıza aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Hemen ifade etmek iste
rim ki, şartlar ne olursa olsun, bu mücadeleyi, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak yürüt
mek, göz önünde tuttuğumuz temel prensibimizdir. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, geride bıraktığımız 1990 yılı, olağanüstü hal bölgesinde 
yürütülen mücadele açısından dönüm noktası olmuştur. 1991 yılının henüz başlarında bulu
nuyoruz... Bu bakımdan, geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak, hem geldiğimiz aşa
mayı daha iyi kavramak, hem de bundan sonra alınması gerekli tedbirleri isabetle tespit ede
bilmek için oldukça yararlı olacaktır. 

Malumunuz olduğu üzere, 1990 yılında uygulanmakta olan güvenlik tedbirlerine ilave olarak 
kanunî, idarî, sosyal ve ekonomik alanda bir dizi yeni düzenlemelere gidilmiştir. Batman ve 
Şırnak'ın il yapılması, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 90 bin kişiye iş bulma imkâ
nı verilmesi, kamu yatırımlarının yüzde 500'lere varan oranda artırılması, yörede çalışan gö
revlilerin maaş ve ücretlerinde önemli artışlar yapılması, bu düzenlemelerin başlıcalarını teşkil 
etmektedir. 

1990 yılının kış aylarından itibaren, önceki dönemlere göre yeni eylem arayışlarına giriş
mek isteyeceği değerlendirilen terör örgütünün bu stratejisini boşa çıkarmak amacıyla, bölge
de güvenlik güçleri tarafından sürekli harekât prensibine bağlı olarak yapılan planlı çalışmalar 
aralıksız sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda -örnek olarak- 21 Şubat 1990 tarihinde Şırnak 
Yasıtepe bölgesinde 8 terörist; 13 Mart 1990 tarihinde Mardin Savur Serenli Köyünde 13 terö
rist ölü; 7 Nisan 1990 tarihinde Şırnak Beytüşşebap Oymakaya Köyü kırsal alanında 22'si ölü 
olmak üzere 42 terörist; 19 Aralık 1990 tarihinde Tunceli Nazimiye Ballıca Köyü bölgesinde 
tamamı ölü olmak üzere 11 terörist ele geçirilmiştir. 1990 yılı Mayıs ayından itibaren bölgeye 
gönderilen ilave kuvvetlerle birlikte, Şırnak Beytüşşebap ve Uludere bölgelerinde terörist faali
yetlere büyük darbeler indirilmiştir. Bu tedbirlerin etkisini göstermesi sonucunda, terörist faa
liyetler, 1990 yılının Eylül ayından itibaren büyük çapta geriletilerek, terör örgütü bir açmaz 
içine itilmiştir. 

Bu çalışmalar kapsamında bir taraftan bunlar yürütülürken, bir taraftan da güvenlik kuv
vetlerimizin teknik açıdan güçlendirilmesine de devam edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 
ayrıca güvenlik kuvvetlerimizi modern araç ve gereçle donatmak amacıyla 1990 yılında, arala
rında özel harekât pusu elbisesi, elle taşınabilir termal kamera, gece görüşlü tüfek gözlem ay
gıtı, seyyar el projektörü gibi modern cihazların bulunduğu gereçler temin edilerek, güvenlik 
kuvvetlerimizin emrine verilmiştir. Bu hizmetler için yapılan harcamaların tutarı ise 15 milyar 
lirayı bulmuştur. 
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Kaydedilen bu gelişmeler ışığında, 1990 yılında alınan sonuçlar, 1989 yılı ile mukayese edil
diğinde meydana çıkan tablo şöyledir : 

1989 yılında meydana gelen olay sayısı 706 iken, 1990'da 657'ye düşmüştür. 
1989 yılında güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifiyle meydana gelen silahlı çatışma 96 iken, 

1990'da 144'e çıkmıştır. 

1989 yılında ele geçirilen terörist sayısı 312 iken, 1990'da 494'e çıkmıştır. 

Kendiliğinden teslim olan terörist sayısı 1989'da 42 iken, 1990'da 85'e çıkmıştır. 

Teröristlerce kaçırıhn vatandaş sayısı 1989'da 863 iken, 1990'da 106'dır. Yine ele geçirilen 
uzun namlulu silah 1989'da 456, 1990'da 593'tür. 

Bulunan sığınak ve depo sayısı 1989'da 207, 1990'da 225'tir. 
Haklarında kanunî işlem yapılan ve bu işlem sonucu tutuklananların sayısı 1989'da 1 245, 

1990'da 1 450'dir. 

Görüldüğü gibi, meydana gelen olaylar, bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir azalma 
göstermiş, bunun yanında güvenlik kuvvetlerimizin inisiyatifi ile vuku bulan silahlı çatışma
larda ise yüzde 50 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu başarı da, her an harekât halindeki gü
venlik kuvvetlerimizin giderek artan etkinliğinin getirdiği bir sonuçtur. Teröristlerin giriştiği 
eylemlerin yüzde 70'i, mayın ve tuzaklama gibi rizikosu az eylemler olarak görülmektedir. 

Terör örgütünün 1991 yılında cephe faaliyetlerine ağırlık vereceği bilindiğinden, 3 Ocak 
1991 tarihinden itibaren bölgede huzur operasyonu başlatılarak 1 010 kişi gözaltına alınmış, 
bunlardan 211 kişi tutuklanmıştır. Halen terörist şebekenin kırsal alanda propaganda faaliyet
lerine devam ettiği, eleman temini için çaba gösterdiği, özellikle yerleşim alanlarında silahlı 
eylemlere hazırlandığı da, alınan bilgilerden, ele geçen dokümanlardan anlaşılmaktadır. 

1991 yılının ilk iki ayı içinde olay sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 ora
nında bir azalma görülmektedir. Son iki aylık dönemde, 18'i ölü olmak üzere, 27 terörist, 60 adet 
uzun namlulu silah ele geçirilmiş, geçen yılın aynı döneminde ise 13 vatandaşımız kaçırılmış 
iken, geçtiğimiz iki ay içerisinde hiçbir kaçırma olayı vuku bulmamıştır. 

Merak edilen diğer bir konu da, 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ve 
son çıkardığımız 430 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile de uygulaması sürdürülen, 50 
bin memur ve 40 bin işçi kadrosuna yapılan ve yapılacak olan atamalara ilişkin çalışmalardır. 
Müsaade ederseniz, bu konuda da özet bilgi sunmakta yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, kadrolarla ilgili görev, Bakanlığıma tevdi edilmiştir. Kanun hükmün
de kararnameler yürürlüğe girer girmez, bir taraftan Personel Genel Müdürlüğümüz bünyesin
de yalnız bu işle meşgul olacak bir daire başkanlığı teşkil edilirken, diğer taraftan da bakanlık
lar, kamu kuruluşları ve valiliklere yazılar yazılmak suretiyle, ihtiyaç duydukları personelin lis
tesi istenmiş, bunların ülke çapında tespiti yapılmıştır. Aynı zamanda bu görevle ilgili çalışma
ları düzenleyen yönetmelikler de Bakanlığımca çıkarılarak yayımlanmıştır. Toplam 90 bin kad
ro için Olağanüstü Hal Bölgesindeki 13 ilimizde 390 767 vatandaşımız müracaatta bulunmuş
tur. takdir edersiniz ki, bu müracaatı titizlikle değerlendirmek zaman almaktadır. Bu konuda 
biraz gecikildi ise, bu, değerlendirmelerin sıhhatli bir şekilde yapılabilmesinden kaynaklan
maktadır. 
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Netice itibariyle, atamalara Hakkâri İlimizden yapılan müracaatlar değerlendirilerek baş
lanmıştır. Böylece, bugüne kadar Hakkâri ilimizden 255'i memur ve 178'i işçi; Tunceli İlimiz
den de 2 işi olmak üzere 435 kişinin atamaları yapılmıştır, bu konudaki çalışmalarımız devam 
ediyor. Amacımız, önümüzdeki dönemde, beklenti içindeki vatandaşlarımızın da süratle iş im
kânına kavuşturulmasıdır. Diğer illerimizdeki valilerimiz de hazırlıklarını yapıp tamamlamış-
dır. önümüzdeki günlerde bu illerden de bu kadrolara atamalar yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Olağanüstü Hal Bölgesinde 15 Ağustos 1984 tari
hinde başlayan terörist hareketlerinin millî birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığım hepimiz bi
liyoruz. Bu belaya karış bugüne kadar güvenlik, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanda çok 
yönlü tedbirleri yürürlüğe koymuş bulunuyoruz. Bu tedbirlerin alınması ve olağanüstü hal uy
gulamasının sürdürülmesinde, bugüne kadar yüce milletimiz, iktidarı ve muhalefeti ile siyasî 
partilerimiz ve Parlamentomuzun sağladığı destek için şahsım, güvenlik kuvvetleri ve Hükü
metimiz adına şükran duygularımı ifade etmeyi de bir borç biliyorum. 

Alınan büyük mesafeye rağmen, bu meselenin tamamen halledildiğini söylemek henüz müm
kün değildir. Tehdit giderek küçülmekle birlikte, varlığını korumaktadır. Defalarca ifade etti
ğimiz gibi, biz bu meseleyi sadece zabıta vakası olarak görmüyoruz; o sebeple de, konunun, 
sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerine de aynı ciddiyetle ele alıyor ve tedbirlerimizi buna göre 
planlıyoruz. Ancak, kısa vade için güvenlik tedbirlerine tabiî ki öncelik veriyoruz. Bugüne ka
dar dışarıdan yoğun destek gören bölgedeki terörist faaliyetlerini, Körfez krizinin gelişen aşa
malarına göre yeni bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekmektedir. Irak'ın Kuveyit'i işgaliyle 
birlikte, terör örgütü militanlarının bir bölümünün Irak'taki kamplardan bir başka ülkeye geç
tiği; bir bölümünün ise Kuzey Irak'ta kalarak, bu ülkenin güvenlik kuvvetleriyle ilişkilerini ge
liştirdiği görülmektedir. Halen çok sayıda militanın Kuzey Irak'ta barındığı bilinmektedir. Bun
ların, Irak'tan Türkiye'ye iltica etmek isteyenlere de engel olduğu, alınan haberler arasındadır. 
Bu sebeple, Suriye, Irak ve tran sınırındaki tedbirler artırılmış, buna paralel olarak Siirt, Hak
kâri ve Mardin illeri açısından da hassasiyet devam etmektedir. Körfez Savaşının, Irak'ın kesin 
mağlubiyetiyle sonuçlanmış olması sonucunda, bu ülkede ortaya çıkması muhtemel otorite boş
luğunun olumsuz etkilerine karşı müteyakkız bulunmamız da gerekmektedir. 

Diğer taraftan, savaşın sona ermesiyle birlikte Irak'ın ve genelde Ortadoğunun geleceğine 
ilişkin arayışların gündeme geldiği bu dönemde, terör örgütünün de kendine göre bazı çalış
malar yaptığı muhakkaktır. Bu değerlendirmeler ışığında, önümüzdeki dönem içinde yasa dışı 
örgütün sınır ötesinde bulunan silahlı dağ kadrosunun, sınıra yakın bölgelerde vur-kaç taktiği
ni uygufayarak geri çekilebileceği, kendi paralelindeki diğer organizasyonlarla işbirliği arayışı
na devam edeceği, silahlı faaliyet için başlangıç dönemi olarak kabul ettikleri nevruz kutlama-
larıyla birlikte, kırsal alanda terörist faaliyetlere ağırlık vereceği, bazı legal kuruluşlarla bera
ber her türlü sosyal meseleyi bahane ederek kitle eylemlerine teşebbüs edebileceği, yerleşim alan
larında sabotaj ve münferit suikast türü eylemlere yönelebileceği sonucuna varılmaktadır. Va
rılan bu sonuca göre, bugüne kadar alınmış ve başarısı kanıtlanmış tedbirlere ilaveten, diğer 
bakanlık ve kuruluşlarla koordineli olarak yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Yöre 
halkının can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, alınmış ve alınmakta olan tedbirleri 
etkin bir şekilde uygulamak, bölgeye mutlu ve huzurlu bir gelecek hazırlamak için mevcut uy
gulamanın devam ettirilmesi lüzumlu görülmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen konular ve değerlendirmeler ışığında, Batman, 
Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizdeki olağa
nüstü hal uygulamasının, 19 Mart 1991 tarihinden itibaren dört aylık bir dönem için daha de
vam ettirilmesi hususunda Hükümetimizin görüşlerinin tarafınızdan da destekleneceğini ümit 
ediyorum. Olağanüstü Hal Bölgesinde verilen mücadele başta olmak üzere, terörün her türlü
süne karşı demokratik rejim ve hukuk devleti anlayışı içinde, millî bir görevi, üstün bir sorum
luluk duygusuyla yürüten iktidarımız, Yüce Meclisin bütün üyelerinin de aynı görüşleri payla
şacağına gönülden inanmaktadır. 

Bu inanç içinde sözlerimi bitirirken, hepinize tekrar en derin sağılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kenan Süzer, buyurun. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Süzer, süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan, 10 ilimizde devam eden olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasını kapsa
yan Hükümet tezkeresi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak için hu
zurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, önümüze gelen bu tezkere, ilk uzatma talebi değildir. Bugüne kadar 
21 kez, uygulanmakta olan olağanüstü halin uzatılmasını, Hükümet bu Meclisten istemiştir. 

1984'ten beri bu bölgede olağanüstü hal uygulanmaktadır. Her dört ayda bir otomatiğe 
bağlanmış gibi, şablon gerekçelerle ve şablon kararlarla bu halin uzatılması, yine aynı sözlerle 
istenmektedir. Biraz önce Sayın Bakanı dinledik... Söyledikleri, bundan önceki uzatma talep
lerinde söylediklerinden hiç de farklı değil; zaten bunun böyle olduğunu da hepimiz gözlüyo
ruz. Sadece terörün gerileme olasılığının bulunduğunu, bunun millî birlik ve beraberlik içeri
sinde aşılabileceğini, eşkıyanın geriletildiğini söylemek suretiyle yedi yıldır bu uygulama de
vam etmektedir. 

Biraz insaflı olmak lazım getirse, bir hükümetin yedi yıl olağanüstü tedbirlerle bir bölgeyi 
idare etmeye kalkışmasını anlamakta güçlük çekmek lazımdır. Olağanüstü halin ilan edildiği 
gün doğan çocuk bugün 7 yaşında; okula gidiyor... 1980'i esas alırsak, hem sıkıyönetimi, hem 
olağanüstü hal uygulanan süreyi nazara alırsak, o gün doğanlar bugün 11 yaşında. Biz, hâlâ 
kısa vadeli tedbirler, uzun vadeli tedbirler almakla meşgulüz gibi gerekçelerin arkasına sığına
nlayız. 11 yıl aynı uygulama devam ederken, hâlâ kısa vadeli tedbirlerin alındığından söz et
mek için konuyu kavramamış olmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir uygulama var ki -olağanüstü hal zaten olağan dışı bir haldir-
o bölgede yaşayan insanlar, artık olağan devlet düzenini unutmuşlardır. Devleti, sadece, elinde 
tüfek, üniformalılar olarak tanımaktadır. Halkın gözünde devlet, susturan, baskı kuran, teh
dit eden, ses çıkaranı devlet düşmanı, vatan haini sayan bir görüntü sergilemiştir. Bundan, dev
letimiz ve halkımız kârlı çıkmıştır diyemeyiz. Oradaki halkı susturabiliriz; ama suskunluk her 
zaman barış demek değildir. Suskunluğu, dikkatli hükümetler, tehlike çanı sayan hükümetlerdir. 
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Suskunluğa, olayları önledik diyemeyiz. Barışı, gerçek anlamda barışı sağlamak bizim görevi
mizdir ve bundan son derece uzakta bulunmaktayız. 

Anayasanın 120 nci maddesi bu yetkiyi veriyor, "şiddet olaylarının yaygınlaşması ve ka
mu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hal ilan edebilirsiniz" diyor; ama 
buradaki sürelere dikkat edilirse, altı aylık ve uzatmalarda da dört aylık süredir ki, derhal ted
biri alınacak birtakım önlemler varsa onları alın diyor; ama bilinseydi ki, böyle 7 yıl, 10 yıl 
olağanüstü hal ilan edilecek, Anayasaya hüküm konurdu ve böyle bir yetkiye de gerek kalmaz
dı. Demek ki, bunlar, adı üstünde olağanüstü tedbirlerdir, olağan dışı yönetim biçimidir. De
ğerli arkadaşlarım, süre uzadıkça olağan düzenden uzaklaşılıyor ve olağan düzene kavuşmak, 
daha da gecikiyor. 

Bu uyguladığınız yöntemler on yıldır bu olayları önlemediyse, geriye dönüp, alınan ted
birlere bir bakmak lazımdır. En azından, hukuk tabiriyle tedbir almadıysanız, görevinizi ih
mal etmişsiniz demektir. Eğer, tedbir aldığınız halde hâlâ önlenemiyorsa, iş daha vahim de
mektir ki, bunun için de yeterli tedbirlerin alınması lazımdır ve artık bu işin noktalanması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, olaylar, olağanüstü halin ilanını gerektirmeyecek seviyede ise, 7 yıl
dır olağanüstü halin 21 kez uzatılması, bir hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilir. 
Eğer yönetim, ülkemizin bir coğrafyasını, uzun yıllar olağanüstü tedbirlerle yönetiyorsa, yö
netim, olağanüstü kötü demektir. 

Hükümet, çok şey yaptığını söylüyor; o halde bu.olaylar niye?.. Eğer tedbir almadıysa, 
alınan tedbirleri yeterince uygulamadıysa bu Hükümet niye?.. Bunun ikisinden birinin son bul
ması lazım. Ya bu olayların son bulması lazım ya da bu Hükümetin görevi bırakması lazım. 

Bölge halkını potansiyel suçlu olarak görmek doğru değildir. Maalesef Hükümet, o bölge 
halkının devletine bağlılığından şüphe ediyor, onları muhtemel suçlu olarak görüyor; demek 
ki, bu sebeple devletin bölünmez bütünlüğünü tehlikede görüyor. 

Bu olayları çıkaranlar için, "küçük gruplar" deniyor; ama, rakamlara bakıyoruz, rakam
lar hâlâ büyüyor ve vahametini koruyor. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse asıl sorun, Hükümete verilen yetkinin azlığı değil, Hükü
metteki hoşgörü, şefkat ve sevgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar dünün, bugü
nün sorunu değildir, yılların sorunudur. Ama, o bölgedeki dengesizlikleri, bu 10 yıllık süre 
içerisinde gidermek de mümkündü, en azından buna yaklaşmak lazımdı. Ünlü bir söz vardır : 
"Kış boyu kar yağmışsa, bir tavşan ayağı bile çığ yuvarlamaya yeter" derler... İşte, kış boyu 
biriken sorunlar, ürkek bir tavşanın ayağı ile bile tehlikeli boyutlara gelebiliyor. 

Buradaki sorun, yalnız asayiş sorunu değil, sefalet sorunudur. Sefalet içine batmış bir in
sanın, diğer özgürlüklerle hiçbir ilgisi yoktur, o özgürlüklerin önemi de yoktur, öyleyse sorun 
nedir? Sorun, bugüne kadarki haksızlıkların ve adaletsizliklerin, haksız uygulamaların, hak
sız gözaltına alınmaların ve insanlarımızı kitle halinde suçlu görmenin, vazgeçilecek bir politi
ka olduğunun kabul edilmemesindendir. Hukukçular bilirler; hukukta, "Bir suçsuza ceza ve
receğine, on suçluyu serbest bırak, daha vicdanları rahat ettirirsin" diye bir söz vardır. Burada 
uygulanan bu değildir; burada, bir suçluyu yakalamak için on suçsuza ceza verme, onları göz
altına alma, kötü muamele yapma ve bu muamelelere reva olduğunu kabul etme gibi bir du
rum vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, bölgenin sorunları hâlâ sürmektedir. Okul yapıldığı iddia ediliyor... 
Okullaşma oranı yükselmiş olsa bile, öğretmeni olmadığı için, okullar kapalı... Bölgeden bir 
başka yere öğrencilerini okutmak için göndermek gibi bir olanağı da yok. Sağlık sorunu var... 
Şimdi siz, "Sağlık evi yaptık" diyeceksiniz; ama, o sağlık evinde doktor yok, ebe yok, hemşire 
yok ve orada çalışan öğretmenlerin, sağlık görevlilerinin moral gücü yok. Hep, fakir ekmeği 
olarak bilinen umut dağıtıldı, bu da yetmedi ve köyler, kentler, mezralar, birçok sorun nede
niyle boşaltılıyor... Büyük kentlere o insanlar daha büyük sorunlarla gidiyorlar; böylece, git
tikleri yerlere de sorunlarını beraber taşıyorlar ve orada da aynı çileyi çekmeye devam ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada özgürlük ve demokrasi rüzgârlarının estiği günümüzde, 
insanlarımızın anadilini konuşamamış olması bizi düşündürmelidir, bundan rahatsız olmalı
yız. Anadilini konuşan insana suçlu gözüyle .bakamayız; herkes, dilini anasından öğrenir. O 
bölgenin insanları kendi kültürleriyle yaşamalıdır ve demokrasimiz, bu yasaklardan ve bu ayıp
lardan süratle arındırılmalıdır. 

Sıkıntıya düştükçe kanun hükmünde kararname çıkarmak, sıkıyönetim ilan etmek, ola
ğanüstü hal ilan etmek, bölge valiliği kurmak gibi önlemler hemen akla geliyor. Halbuki, sı
kıntıya düştükçe, kusuru, Hükümet kendisinde aramalı, sorunların çözümüne daha çok gayret 
göstermelidir. Devletin görevi, halkını mutlu etmektir. Güneydoğu halkı mutlu değil... 

Değerli milletvekilleri, bu olayların önlenmesinde ve sadece suçlu olanın yakalanmasın
da, elbette ki, istihbaratın çok büyük önemi vardır. Biraz önce de söylediğim gibi, bir suçluyu 
yakalamak için kitleleri rahatsız etmek doğru değildir. Bu, yarayı büyütür, acıyı büyütür, hak
sızlığı artırır. Yalnız istihbarat, ilkel istihbarat biçiminde olduğu gibi, birbirini ihbar etme şek
linde değil, çağın teknolojisinden de yararlanarak, uzmanlaştırılarak elde edilmiş bir istihba
rat örgütüyle, yalnız suçlular üzerinde bir takibat yapılarak, etrafı rahatsız etmeden suçluları 
yakalamak mümkün olabilir. 

Bu durumlarla ilgili olarak Hükümetin ne yaptığına bakacak olursak; Hükümet, güvenli
ğimizi ihale etti, müteahhit ve taşeron çalıştırmayı yeğledi ve köy koruculuğu gibi, çağdışı olan, 
hiçbir yararını da görmediğimiz bir sistem geliştirdi. Köy koruculuğu yeni bir kamu yönetimi 
biçimi olarak geliştirildi ve icat edildi. Bu yanlış.,. Eğer bununla oradaki insanlara para ver
mek isteniyorsa, bu paranın üretime de yararı olmamaktadır; çünkü o para katma değer yara-
tamamaktadır ve bölgenin geri kalmışlığı pekişmektedir. 

Oradaki insanlarımızı "devlet yanlısı" veya "devlet karşıtı" gibi, ikiye bölme şeklindeki 
tehlikeli görüntülerden Hükümet çok uzak durmalıdır. Ayrıca, devletin bu işe görevlendirdiği -
görevli sayısı, olayın çapı ile ilgili olmalıdır, bağlantılı olmalıdır ve onunla mütenasip olmalı
dır. Sizler, "Devlet oradaki yüz tane eşkıyaya mı pabuç bıracak?" diyorsunuz; ama, orada bir 
ordu besleniyor. Orada olayın çapına göre güvenlik gücü bulundurulmalıdır. Sanki bir sıcak 
savaş varmış gibi bir orduyu orada tutmanın çok sakıncaları vardır. Bu sakıncaların başlıcası, 
oradaki teröristlere cesaret verebilir olmasıdır. Zaten, amacı, Türk Ordusuyla karşı karşıya gel-
mekse, bunu gerçekleştirmiş olur. Halbuki, özel güçlerle, etrafı rahatsız etmeden, oradaki hal
kı incitmeden sınır güvenliğimizi sağlamak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu, son günlerde çok konuşulan, dünyanın sıcak bir bölgesi
dir. Ortadoğudaki savaş sonrası durum, Hükümetçe iyi izlenmelidir. Ortadoğunun bizimle ir
tibatlı olabilmesi için, telaşa kapılmadan, serinkanlılıkla ve iyi düşünülmeli, iç ve dış politikalar 
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da ona göre uygulanmalıdır. Yalnız, üzüntümüz şu : Dışişleri Bakanımız, Suriye'de, Hatay'ın 
Suriye'de olduğunu gösteren bir haritanın altında resmî görüşme yapıyorsa, bu dış politika de
ğildir. Daha sonra da çıkıp, "içerideki bu olayları dış güçler tahrik ediyor, orada kampları var" 
deme hakkımız olmaz. Onun için, terör olaylarına yardım eden ülkelerle olan dış politikamızı, 
daha ciddî ve taviz verilmeyecek biçimde uygulamak zorundayız. 

Tabiî, olaya, sadece zabıta tedbiri olarak bakmak doğru değildir. Ekonomik tedbirler ke
sinlikle alınmalıdır. Geç kalınmıştır, tşsizlik o bölgede had safhadadır. Güven bunalımı vardır; 
bu aşılmalıdır ve oradaki insanlarımız, kendini, denize düşmüş gibi hissetmemelidir, bir baş
kasına sarılma durumunda kalmamalıdır. 

Bu olağanüstü hal yönetimi biçimi, yetkiler ağır olduğu için, kolaydır; ancak Hükümete 
düşen asıl görev, olağan durumu, ülkemizin her yerinde ve bölge farkı olmadan sürdürmektir. 

Bakıyoruz, çok yakın bir tarihte, Şırnak'ta, kış şartlarında üç beş kuruş almak veya kendi 
ısınmalarını sağlamak için, terk edilmiş bir kömür sahasına katırlarıyla giden insanlarımızın 
üzerine ateş açılıyor; 2 yurttaşımız ölüyor, onlarca yurttaşımız yaralanıyor. 

Güvenlik güçleri, böyle durumlarda çok dikkatli olmak zorundadırlar. Bunlar, vicdanları 
rahatsız eden olaylardır. Güvenlik güçleri telaşlanmamalıdır, güvenlik güçleri serinkanlı olma
lıdır, korkuya kapılmamalıdır elbette. Zaten terörün hedefi de budur... Yasa dışı güçler, devlete 
olan saygıyı yıkmak ister; bu, kendileri yönünden güzel bir ortam oluşturur. Çünkü onlar bi
lirler ki, yönetime saygı gösterilmiyorsa, bir başka yönetim yola çıkmış demektir. O bakım
dan, bu tür olaylarla, propagandalarına yardımcı olunmamalı ve işleri kolaylaştırılmamahdır. 

Hükümetimizde bir yanlış anlama var : "Etkin tedbir alıyoruz" diyorsunuz. Etkin ted
birden de maksadınız, sanıyorum, etkili silah. 

Bize göre etkin tedbir bu değildir. Etkin tedbir, silah kullanmak, adam öldürmek, yük 
hayvanlarını öldürmek demek değildir. Etkin tedbir, vergi adaletiyle, yatırım indirimleriyle, uy
gulanan teşviklerle işsizliği azaltarak, çağdaş bir yaklaşımla refahı artırmaktır. Olayların yal
nız sosyal yönü değil, ekonomik yönü de mutlaka düşünülmelidir. Çünkü, iç barış, az geliş
mişliğin pekiştirilmesiyle sağlanamaz; refahı da adil olarak dağıtmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, yeni çözümler aranmalı mıdır; bilemiyorum ama, bugüne kadar alı
nan tedbirlerin yeterli olmaması, olay karşısında yeni vaziyet almanın gerekli olduğunu bize 
hatırlatıyor ve basmakalıp çözümlerden kesinlikle uzaklaşmalıyız. Halkla güvenlik güçlerini 
karşı karşıya getirecek olaylardan kesinlikle kaçınılmalı ve halkın desteği mutlaka güvenlik kuv
vetlerinin yanında olmalıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili basında çıkan ve bugüne kadar yalanlanmayan sözler var; 
deniyor ki : "Cumhurbaşkanı, Barzani ve Talabani ile görüştü." 

Bu, bir iddiadır. Biri de çıkar der ki: "Cumhurbaşkanı, Barzani ve Talabani ile görüşme
miştir." 

Doğrudur, devletin resmî ağzıdır, inanırız veya basında çıkan doğrudur. 

Bu tür görüşme niye yapılır, nasıl yapılır; bilemeyiz ama, Hükümetin bilgisi var mıdır, 
yok mudur, onu da bilmiyoruz. Bu tür görüşmelerde son derece dikkatli olunmalı ve mutlaka 
Yüce Meclise de bilgi verilmelidir, bilgi sunulmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, olayları durduramıyorsunuz, sorunları çözemiyorsunuz. Böyle dör
der aylık sürelerle olağanüstü halin uzatılmasıyla da sorunları çözeceğinize inanamıyoruz ve 
tuttuğunuz yol yanlış. Baskı kurarak olayları önlemenin imkânsız olduğu görülmüştür. Bun
lardan ders çıkarmak suretiyle ve son Ortadoğu manzaraları da dış politika yönünden iyi de
ğerlendirilerek, olağanüstü halin, bu 10 ilimizden kaldırılmasının gerekli olduğuna inanıyo
ruz. Yalnız kuvvet kullanarak bunun yapılamayacağı görülmüştür. Oradaki halk, baskıyla çok 
sıkıştırılmıştır. Fazla sıkıştırırsanız, patlamaya hazır bir potansiyel güç olur. O bakımdan, si
lahtan öte, baskıdan öte, zoraki tedbirlerden öte; aksine, özgürlükleri genişleterek, oradaki halkın 
ekonomik refahını yükselterek ve devletle gerçekten banş ortamı sağlayarak, o insanlara ku
cak açarak o bölgedeki insanlarımızı mutlu edebiliriz. 

Bu düşüncelerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, olağanüstü halin uzatılmasının sa
kıncalı olacağını belirtir, hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süzer. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Uğur Ener; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; memleketimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 10 ilimiz
de uygulanmakta olan olağanüstü hal ve bu halin dört aylık bir dönem için daha uzatılmasıyla 
ilgili olarak, grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin ba
şında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, Anavatan Partisi İktidarlarının işbaşına gelmesiyle birlikte yepyeni bir dönemi 
idrak etmiş ve çağı yakalama şansını eline geçirmiştir. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca uygulanan 
programlar merhale merhale ülkemizi ve insanımızı, geçmişin, içine kapalı statik anlayışların
dan kurtarıp, dinamik, atılgan, girişimci bir ruhla, yepyeni ufuklara yöneltmiştir. 

Dikkat edilirse, bu gelişme, dünya genelindeki demokratikleşme hareketleriyle aynı döne
me rastlamaktadır. Bu bir tesadüf değildir. 

1983 yılında yeniden demokrasiye geçilirken, hiçbir partinin devamı olmadığımızı, yepye
ni bir siyasî teşekkül olduğumuzu, korkmadan ve çekinmeden ilan etmiştik. Çünkü, eski anla
yış ve düşüncelerin, artık ülke sorunlarının çözümü için yeterli olmayacağını, olamayacağını 
düşünüyorduk. 

Gelişmeler bizi doğrulamış bulunmaktadır. Son bir yıl içinde dünyada inanılmaz gelişme
ler olmuştur. Demirperde ülkelerindeki totaliter rejimler birer birer yıkılmış, ekonomide ve si
yasette serbest düşünce ön plana çıkmıştır. Birkaç yıl önce bunların olacağı söylense, herhalde 
kimse inanmazdı. İftiharla söylemek isteriz ki, Türk halkı, Türk Milleti, Anavatan Partisi ön
cülüğünde, insanlık âleminin yepyeni bir dünyanın eşiğinde olduğunu bütün uluslardan önce 
kavramış ve adımlarını bu istikamette atmışür. 

tşte bu sebeplerdir ki, ülkemizin iç ve dış düşmanları, doğrudan millî birlik ve bütünlüğü
müzü hedef alarak, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda kanlı bir terörizmi yürürlüğe koy
muşlardır. Bizim, olağafnüstü hal bölgesindeki terörizme ilişkin teşhisimiz budur. 

Şayanı şükrandır ki, alınan tedbirler için, yaklaşımlar farklı da olsa, terörün amaçları ko
nusunda, Türk Milleti ve Parlamentosu aynı görüşleri paylaşmaktadır. Bu anlayış birliğinin, 
terörizme karşı en büyük engel olduğuna inanıyoruz. 
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Anavatan Partisi Grubu, terörizme karşı verilen mücadeleyi çok yakından takip etmekte
dir. inanıyoruz ki, Hükümet gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Konunun siyasî istismarı kim
seye bir şey kazandırmayacaktır. Çünkü, bu bir millî meseledir, ülkemizin ve milletimizin be
kasıyla ilgilidir. 

Uygulamada hata ve noksanlıklar varsa, bunlar samimiyetle dile getirilmelidir. Bu takdir
de Hükümetin gerekli değerlendirmeyi yapacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Bu yapıl
madan, sadece siyasî mülahazalarla, aslı esası olmayan iddialarla Hükümeti yıpratmaya çalış
mak, inanın kimseye bir şey kazandırmaz, kimseye fazladan oy getirmez; aksine, memlekete 
ve iddia sahiplerine zarar verir. 

Türkiye, açık rejimle yönetilen, hür ve demokratik bir ülkedir. Basın ve yayında her türlü 
eleştiri özgürce yapılmaktadır. Ancak, bazen öyle iddialar ortaya atılmaktadır ki, bunlara inan
mamız, haklı ve yerinde bulmamız mümkün değildir. Bunların eleştiri ile de bir ilgisi yoktur. 

Neymiş efendim?.. Güvenlik kuvvetleri masum vatandaşları terörist deyip öldürüyormuş... 
Vatandaş göçe zor lanı yormuş... 

Bunlar, tamamen teröristlerin propagandalarıdır. Devletin meşru güvenlik kuvvetleri ne 
zaman terörizme büyük bir darbe indirse, bu iddialar çığ gibi büyümekte ve ortalığı kapla
maktadır. Milletimiz bu kof oyunun farkındadır. Körfez krizinin silahlı çatışmaya dönüşmesi 
ihtimali ile birlikte, şer odakları tarafından üretilen propaganda da kısa sürede boşa çıkarılmış 
ve vatandaşımız gerçeği görmüştür. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın içişleri Bakanının konuşmasını hep birlikte dinledik. Ger
çekten, yörede uygulanmakta olan kısa ve uzun vadeli tedbirler gün geçtikçe olumlu sonuçlara 
dönüşmekte, bu durum, teröristleri mukadder akıbetlerine doğru hızla sürüklemektedir. Bu 
başarıda, güvenlik kuvvetlerimizin gösterdiği üstün ve fedakârca gayretler en büyük etken ol
muştur. Bu gayretleri her zaman takdir ve saygı ile anıyoruz. 

Hükümetin, asayiş önlemlerini uzun dönemli sosyal ve ekonomik tedbirlerle destekleme
sini çok yerinde bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bugün, altyapı alanında bölgede dev adımlar 
atılmıştır. Yol ve elektrifikasyonda, eğitimde, haberleşmede çok az problem kalmıştır. GAP başta 
olmak üzere, büyük ölçekli yatırımlar hızla devam etmektedir. Maaş ve ücretlerde sağlanan 
artışlardan sonra, eskiden bölgeden bir an önce ayrılmak isteyen kamu görevlileri, bugün hiz
met sürelerinin uzatılmasına çalışmaktadırlar. Bölge valiliğinin sosyal ve kültürel çalışmaları 
da, millî birlik ve bütünlüğü pekiştirici bir etki yapmaktadır. Bu çalışmalara devam edilmelidir. 

Körfez krizi ile birlikte Kuzey Irak'ta sınırımıza yakın bölgelerde yoğunlaşan teröristlerin, 
yeni tertip ve planlar içerisinde olduğu muhakkaktır. Sayın Bakanın da ifade ettiği üzere, Irak 
ile özdeşleşen terör örgütünün bu ülkede meydana gelen otorite boşluğunu, ülkemiz aleyhine 
istismar etmeye çalışacağından hiç şüphe etmemek gerekir. Nitekim, savaş sebebiyle ülkemize 
sığınmaya çalışan Irak vatandaşlarına engel olup, yakaladıklarını Irak askerlerine teslim eden 
teröristler, ülkemiz içinde de dini istismar eden bazı siyasî gruplarla, halkımızı, uygulanan po
litika aleyhine kışkırtmaktadırlar. 

Bu sebeple, önümüzdeki dönemin gelişmelerine karşı uyanık bulunmakta zaruret vardır. 
Hükümetin bu hususu hassasiyetle değerlendirdiğinden emin bulunuyoruz. Nitekim, Sayın Bakan 
da, konuşmasında bu gerçeğe açıklıkla işaret etmiştir. 
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Ülkemizde ve dünyanın başka bir yerinde terörizmin herhangi bir geleceği yoktur. Terö
ristler kendilerine de yazık etmektedirler; ülkeye de, insanlığa da... Bu yolların çıkmaz sokak 
olduğunu artık anlamalıdırlar. Nitekim, anlayanlar gün geçtikçe çoğalıyor. Kendiliklerinden 
teslim olan veya itiraflarda bulunanların sayısında görülen artışlar, bu görüşümüzü doğrula
maktadır. Hiçbir terörist organizasyonunun, koskoca Türkiye Cumhuriyeti ile baş etmesi dü
şünülemez. Masum insanlarımızı, kadın, çoluk-çocuk demeden katletmek, kahramanlık de
ğildir. Bu tür korkakça eylemler aşağılık birer cinayettir. Hepsini lanetliyoruz, şiddet ve nefret
le kınıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, birçok veçheleri olan uzun, güç ve meşakkatli bir müca
dele yürütmektedir. Bu mesele, inanç, sabır ve kararlılık ister. Ancak, asla ümitsizlik ve yılgın
lığa yer yoktur. Bugün gelinen nokta, küçümsenecek gibi değildir. Aslında, zor dönem geride 
kalmıştır. Evet, çok şehit verilmiş, büyük acılar çekilmiştir; bu doğrudur ama, hangi başarı 
bedelsiz olmuştur ki... Biz bu mücadelede verdiğimiz şehitleri minnet ve rahmetle anarken, 
görevlerini, aynı azim ve kararlılıkla sürdüren kahraman polis, asker ve güvenlik güçlerini say
gı ile selamlıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin, 19 Mart 1991 
tarihinden itibaren 4 aylık bir süre için daha uzatılmasını, Anavatan Partisi Grubu olarak des
tekleyeceğimizi belirtiyor; Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ener. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Köse; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÎSMAtL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan, doğu ve güneydoğuda uzun yıllardan bu yana 
devam eden, daha önceleri sıkıyönetimle yönetilen ve dört-beş yıldan bu yana da olağanüstü 
hal uygulamalarıyla idare edilen doğu ve güneydoğu bölgelerimizde bulunan 10 ilimizde ola
ğanüstü halin dört ay süreyle uzatılması hususundaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adı
na Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 10 ilde devam eden olağanüstü halin uzatılması ve güvenlik mesele
lerinin görüşülmesi gerekirken, gerek içişleri Bakanı, gerekse ANAP Grubu adına konuşan 
Sayın Ener, daha ziyade, Anavatan Partisinin 1983 yılından bu yana ülkede yapmış olduğu hiz
metleri -bu fırsatı değerlendirmek suretiyle- bu konunun içerisine katarak Yüce Meclise anlat
ma durumunda oldular. 

Aslında, bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gördüğümüz olaylarla, orada 
yaşayan insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik meseleleriyle, iktidar partisinin 
gerek Sayın Bakanının, gerekse Sayın Sözcüsünün konuşmaları tamamen farklıdır. 

O bölgeden çok kısa bir süre önce gelmiş bir arkadaşınız olarak söyleyebilirim ki, Sayın 
Bakanın ifade ettiği gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yüzde 500'Iük bir ekono
mik değişiklik olmamıştır; maalesef, tam tersini söylemek bence çok daha mantıkî olur. Çün
kü, gittiğimiz illerde, ilçelerde ve beldelerde gördüğümüz manzara, tamamen söylenenlerin ak
sinedir. 
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Fabrikalar kapatılmış, bir kısım fabrikalar güvenlik kuvvetlerinin kışlası haline getirilmiş, 
bir kısım fabrikalar üretim itibariyle yüzde 5'ler seviyesine düşürülmüş; maalesef, birçok teş
vik belgesi enflasyonu yaratılmak suretiyle de, haksız yere devletin kasasından milyarlar, tril
yonlar çarpılmış, sahtekârlar, bir sürü insanımızın hakkına ve hukukuna tecavüz etmiştir. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Bravo, doğru!.. 
tSMAİL KÖSE (Devamla) — Eğer, gerçekten bu fabrikalarımız üretime açılma imkânını 

bulsaydı, bu teşvikler isabetli bir şekilde kullanılsaydı; bu paralar devletin bankalarından ya 
da Millet Meclisinin murakabesinden uzaklaştırılan -hesaplarını tetkik dahi edemediğimiz- Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan krediler şeklinde verilmek suretiyle, haksız yere, bu hırsız
lık yapanların cebine indirilmemiş olsaydı, bu krediler, o bölgeleri ihya edecek miktardaydı. 
Ancak, maalesef, bu paralar, üç, beş ya da ellişahsın cebine girmiş, o bölgedeki insanlarımızın 
ekonomik yönden kalkınmasına imkân verilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, 90 bin kadronun, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan vatandaşları
mızdan işsiz olanlara verilmesi gerekçesiyle, bir kararnameyle tçişleri Bakanlığının uhdesine 
verilmesi de, yine o bölgenin kalkınmamış olduğunun en büyük örneğidir. Eğer o bölgeler kal
kınmış olsaydı, o bölgelerde yaşayan fakir-fukara, işsiz vatandaşlarımız kendi imkânlarıyla iş 
bulma durumuna gelebilseydi, devletin bu 90 bin kadroyu, o bölgedeki işsiz insanlara vermesi 
gerekmeyecekti, mümkün de olmayacaktı; ama 90 bin kadro verilmek suretiyle, hiç olmazsa, 
maaşla, o bölgedeki işsizliğe bir nebze çare bulunması düşünülmüştür. Yani, sonuç itibariyle, 
Sayın Ener'in ve Sayın Bakanın burada söylemiş olduğu ekonomik kalkınma durumu yoktur, 
tam tersinedir; bu durum, vatandaşı sıkıntıya sokan yanlış politikaların sonucudur. 

Yine devletin çıkarmış olduğu kitaplarda ve devletin yayınlamış olduğu belgelerde de, 1980'li 
yıllardan sonra uygulanan ekonomik politikalar sonucunda batı ile doğu arasındaki dengesiz
lik, maalesef uçurum denecek kadar farklı bir hale gelmiştir. 1980'li yıllarda fert başına millî 
gelirden en yüksek seviyede pay alan insanlarımızın, Kocaeli'de oturanı ile güneydoğuda ya 
da doğuda oturanı arasında çok büyük bir fark yoktu; ama bugün bunların aralarında 10-15 
misli fark vardır. Her ne kadar, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli bölgeler olma
sına rağmen, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda bulunan 19 ilimizdeki kalkınma seviyesi diğer 
bölge illeriyle arayı kapatacak düzeyde olmamıştır. Kaldı ki, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda-
ki bu dengesizlikler yanında, Karadeniz bölgesinin ortalarında bulunan illerimiz de, maalesef, 
kalkınmada öncelikli bölgeler arasına alınmıştır. Demek ki, bir taraftan sıkıyönetimden sonra 
olağanüstü hal devam ederken bölgenin kalkınmışlık farklılığı giderilmemiş, aksine, kalkınma 
durumunda olan illerimizin bir kısmı da şu anda kalkınmada geri kaldığı için, kalkınmada 
öncelikli bölgeler arasına itilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki terör olayları 2 Ağustos'ta başlayan Kör
fez bunalımından önce de 10-15 yıldır devam ediyordu. Bu olayları, savaştan sonra Irak'ta, 
şu anda, cereyan eden iç olaylarla irtibatlandırmadan; Türkiye'de, bu işi o noktaya götürme 
istidadını gösterme hareketlerine mani olmak lazımdır. Yine, Yüce Heyetinize, bu kürsüden, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde oturan bu vatanperver insanlarımızı takdir etti
ğimi ifade ediyorum. Gerçekten, Irak'ta şu anda devam eden iç ayaklanmalara rağmen, kendi 
soyumuzdan, kendi kanımızdan insanlarımızın bulunduğu o devlet içerisinde, karşılıklı silahlı 
müsademe yapmak suretiyle bir iç savaşın başladığı şu günlerde, sınırlarımızda yaşayan o bölgede 
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oturun insanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında ve ona bağlı olduğunu, Irak'
taki olaylara da pek fazla sempatik bakmadıklannı ve yine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bayrağı altında yaşamanın gururu içerisinde olduklarından, bu bölgedeki insanları takdir et
mek hepimizin görevidir. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, o bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlama-
yamadığımız için, başta dış güçler olmak üzere, çeşitli mihraklar, sonra da onların işbirlikçisi 
olan içerideki bazı hainler, bu meseleleri istismar etmek suretiyle, o insanlarımızı, devleti ve 
devleti temsil eden güvenlik kuvvetlerimizin aleyhine organize etmek suretiyle ortaya çıkarmak
tadırlar. En son Sımak'ta cereyan eden kömür olayı, yine, bunun en basit ve belirgin bir örne
ğidir. Her ne kadar Sımak'taki olay, bir terör ve anarşi hadisesi olmayıp, ekonomik bir mesele 
olarak başlamışsa da, şu anda bunun, bölgede terör olayları olarak, güvenlik kuvvetlerimizin 
aleyhinde değişik istikamet aldığını görmekteyiz. İdil ilçesinde vatandaş güvenlik kuvvetleriy
le çatışma noktasına gelmiş, bu sırada iki vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda idil ilçesinde 
ve Şırnak Hinde fevkalade büyük sıkıntı vardır, hatta olay Diyarbakır'ın Kulp ilçesine kadar 
sıçramış olup, iki günden bu yana Kulp İlçesinde esnaf, kepenklerini indirmiş, dükkânlarını 
açmamaktadır. Olay, Şırnak'taki fakir, fukara vatandaşların kendi imkânlarıyla çıkarmış ol
dukları kömürleri almalarına engel olanların, güvenlik kuvvetlerini o vatandaşların üzerine kul
lanmak suretiyle orada vukubulan olaydan kaynaklanmış ve sırasıyla Cizre, tdil ve Kulp'a ka
dar sıçramıştır. Devlet, bunu, başından önüne engel koymak suretiyle, orada yaşayan insanla
rımızın o yörenin doğal kaynaklarından istifade edebileceği tedbirleri almış olsaydı veya özel 
idareye ait olduğu söylenen ocaktan günde 200 kamyon çıkarılmak suretiyle tonunu 200 bin 
liradan satarak haksız yere 400 milyon lira kazanan bir tek kişinin menfaatini değil de, orada 
oturan binlerce insanın menfaatini düşünmek suretiyle Şırnak kömürlerinin ya da TKt'ye ait 
ocakların dışındaki bazı ocaklardan eğer oradaki insanlara bir imkân sağlamış olsaydı, bugün 
olaylar Kulp'a kadar sıçramazdı. Ancak, şu ana kadar da, yine bu konuda, yani Şırnak kö
mürleriyle ilgili iyileştirici bir tedbirin alındığını görmemekteyiz. Devletin, bu olayın ekono
mik olduğunu; bu kömür olayının teröristlere, PKK zihniyetine ve PKK örgütüne muhakkak 
surette faydalı bir hareket tarzı olacağını düşünerek, bir an önce bu Şırnak'taki kömür mesele
sini gündeme getirerek bir çare bulması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki olayları meydana getiren ve Türkiye Cum
huriyeti Devletimizin sınırları dışında olan, 1979'Iu yıllardan önce Suriye'ye ve Bekaa Vadisine 
yerleşmek suretiyle kamplarda çeşitli militanlar yetiştiren, yine Türkiye'den, bu vatanın evlat
larını alıp götürmek suretiyle zorla militan yetiştiren PKK, şu anda dünyada olan olaylar, Or-
tadoğuda olan olaylar dolayısıyla ekonomik yönden sıkıntı içerisinde olduğu için, Türkiye'de 
ve Türkiye üzerinden batıda silah kaçakçılığı yapmaktadır. Hatta, Bekaa Vadisinde afyon ye
tiştirmek suretiyle esrar ve afyon kaçakçılığı yapmaktadır. Enteresan bir olay; PKK örgütü, 
Bekaa Vadisinde afyon, yetiştirmek suretiyle, maalesef, kendi örgütünün maddî finansmanını 
sağlamaktadır. Bekaa Vadisine hâkim olan hangi devlet ya da hangi örgüt ise, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin, onun da kulağını çekmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik, sosyal ve kültürel meseleleri, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde tümden ele almak suretiyle, devletin halletmek mecburiyeti vardır. Sağlık me
selesi, öncelik arz eden bir problemdir. Eğitim, hepsinin başında gelen en önemli konumuz-

\ dur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, şu anda ilkokul eğitimi, tam anlamıyla yapü-
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mamaktadır. Daha bugün görüşmüş olduğumuz Mardin Vilayetinde, yüzde 40'ın üzerinde il
kokul kapalıdır. Buna paralel olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin diğer yerle
şim yerlerinde, gerek anarşi ve güvenlik sebebiyle, gerekse öğretmenlerin can güvenliğinin sağ
lanıp sağlanmaması konusunda tereddütleri olduğundan dolayı gidememeleri sonucunda, şu 
anda ilkokullarda eğitim yapılamamaktadır. Bunun çaresi vardır. Birkaç defa da tekrarladık; 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde binlerce mezra vardır. İlkokulların kapalı olması 
dolayısıyla, bu mezralarda ve köylerde oturan vatandaşların çocuklarının eğitimlerinin yapıl
ması bakımından, mevcut yatılı bölge okullarında sekiz yıllık uygulamalı eğitim verilmelidir. 
Eğer yeteri derecede yatılı bölge okulumuz yoksa, onu yeterli seviyeye getirmek devletin en önemli 
görevidir. 

Sağlık ocaklarında ve devlet hastanelerinde yeteri kadar -her branşta- doktor yoktur, özel
likle köylerde ebe yoktur, hemşire yoktur. 

Başta eğitim olmak suretiyle, zaman geçirmeden, bir an önce gerekli tedbirler alınarak 
oralardaki vatandaşlarımızın sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksamadan yürümesine bir çare 
bulunmalıdır. 

Bir ülkenin içinde millî birlik ve bütünlüğünü sağlaması dış politikasına da tesir edeceği 
için, miUÎ birlik ve bütünlüğümüzü temsil edecek ve millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacak 
en önemli olay, tabiî ki Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki meseleleri ortadan kaldırmaktır. 

Belçika'dan gelen 5 parlamenter -belki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin haberi çerçevesinde-
o bölgeye bir hafta içerisinde görmek ve izlemek suretiyle, bugün Türk Devletinin aleyhine bir 
rapor hazırlamışlardır. Bu Belçikalı S parlamenterin hazırladığı rapor, Belçika Parlamentosunda 
belki yakın günlerde görüşülecektir. Hazırlanan o raporu okuduğunuz takdirde, sanki o böl
gelerde yaşayan insanlar bizim vatandaşımız değil de, bir başka ülkenin vatandaşıymış gibi, 
Belçikalı parlamenterlerin gözüyle ortaya konulmak suretiyle, maalesef millî birlik ve bütün
lüğümüzü zedeleyecek hassasiyettedir. Dışişlerinin, bu rapora derhal tepki göstermek suretiyle 
ilgili devlet nezdinde girişimde bulunması lazımdır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Gösteriyor efendim, gösteriyor. 

tSMAtL KÖSE (Devamla) — Ayrıca, bunların oralara gelip bu gezileri yaptıkları zaman 
da, yine devletin ve hükümetin, eğer bilgisi varsa -ki, olmaması mümkün değildir- hiç olmazsa 
Parlamentodan veya Dışişleri yetkililerinden iştirak edecek kişilerin de o heyetlerin yanında 
bulunması lazımdır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Saptırıyor Belçikalı milletvekilleri. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Efendim, İnsan Hakları Komisyonunda huzurumuza geti
rilen bir raporu öğrendiğimden, benim için de millî bir görev olduğu için huzurunuza getirmek 
mecburiyetindeydim, onu arz etmek istiyorum. Tabiî, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti siz
den ibaret değildir, yani Türkiye Cumhuruyeti Devleti ANAP Hükümetinin değildir; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, 57 milyon insanın, Doğru Yol Partisinin, SHP'nin veya başkalarının da 
devletidir. Bu tepkiyi göstermek bizim görevimiz; ama tabiî bunun tedbirini almak da, şu anda 
işbaşında olmanız dolayısıyla Hükümetin görevidir diyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğudaki olaylar yakından izlenmelidir. Ortadoğudaki olay
lar, aynı zamanda bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki insanlarımızı da istismar 
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etmek suretiyle o bölgelerdeki huzursuzluğu çok daha değişik şekle sokabilecek niteliktedir. 
Ancak şu kadarını söyleyeyim : İncirlik hava üssünden kalkan uçaklar, maalesef Kerkük ve 
Musul'u bombalamıştır, tşte, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikada almış olduğu karar sonu
cunda, kimin uçaklarının, hangi toprakları ve o topraklarda yaşayan hangi insanları bombala
dığını, daha önümüzdeki günlerde öğreneceğiz; ama bugün Irak, maalesef içeride yeni olayla
ra gebedir ve bu olaylar da, yine müttefik kuvvetler dediğimiz ve onları yönlendiren Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından yönlendirilmektedir. Hep beraberce takip ediyoruz, korkunç bir 
olaydır. Güneyde Şiileri tran destekliyor, kuzeyde ise Kürt dediğimiz, Türk dediğimiz insanları 
Amerikalılar desteklemektedir. 

Şimdi, bu olaylar hangi noktaya gelecektir ve hangi hesaplar yapılmıştır, yine bizim meç-
hulümüzdür; ama gördüğüm kadarıyla, eğer Amerika'nın kafasında planlamış olduğu gibi, 
Irak'taki bu iç savaş, onların hedeflediği şekilde ortaya çıkarsa, kesinlikle Türkiye Cumhuriye
ti Devletinin aleyhine olacaktır. O itibarla, şu anda dış politikamızda, bence Körfez savaşın
dan çok daha önemli bir zamana gelinmiştir ve çok daha önem arz etmektedir. Irak iç savaşın
dan sonra, Irak'ta meydana gelecek bir otorite boşluğundan sonra, ola ki orada değişik boyut
larda ve hüviyette bir idare, yönetim çıkarsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK'dan çok daha 
önemli sıkıntıya girme durumuyla karşı karşıya gelir. 

Bir taraftan, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerde devletin o bölgelerdeki insanları
mıza yeterince el uzatmaması, aslında Türkiye'de uygulanan genel politikanın bir zafiyeti so
nucudur; yani Türkiye'de yalnız Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki insanlar kendi 
sıkıntılarından dolayı sızlanmıyor, Türkiye'de 6-7 veya 10 milyon insanın dışındaki 50 milyon 
insanın, esnafın, işçinin, köylünün, hepsinin sıkıntısı var; ama o bölgelerin hassasiyeti var. O 
bölgeleri, mezhep ve ırk yönünden millî birlik ve bütünlüğümüzü bozmak maksadıyla tahrik 
etmek suretiyle ve ekonomiyi de bahane etmek suretiyle, maalesef bölücü bir zihniyetle sıkıntı
ya sokmanın şartlarını hazırlıyoruz; onun için hassasiyeti vardır. Diğer bölgelerin de ihtiyacı 
vardır. Muhakkak surette ülkenin her tarafına eşit derecede hizmet gerekiyor; ama o bölgedeki 
fırsatçılara, bölücülere, PKK düşüncesine fırsat vermemek için, çok daha hassas hareket et
mek mecburiyetindeyiz. 

Evet, olay ekonomik başlıyor; ama bu ekonomik başlayan olayın arkasından derhal terör 
geliyor; çünkü, onun istediği odur; orada bir huzursuzluk, herhangi bir sıkıntı olsun, derhal 
oraya gelsin, PKK hadisesini veya programını gerçekleştirsin. En çok bizi sıkıntıya sokacak 
olan da, devlet, millet kaynaşmasını önleyen ve devletimizin temsilcisi olan güvenlik kuvvetle
rimize karşı, orada tamamen düşmanca bir zihniyetin yerleştiğine şahit olduğumuz günleri ya
şıyor olmamızdır. Bugün, iki günden bu yana yayınlanan gazetelere baktığınız takdirde, hedef -
güvenlik kuvvetleridir. îsim verilmek suretiyle, kuvvetin gücü verilmek suretiyle orada görev 
yapan insanlar, şu anda namlunun ucunda, hedef gösterilmişlerdir. 

Bu insanlarımızı tayin edeceğiniz, nakledeceğiniz yerde de muhafaza etmeniz zorlaşacak
tır. Çünkü, programlamış oldukları veya hedeflemiş oldukları bu stretejiler içerisinde, daha 
önceki yıllarda o bölgelerde görev yapan hâkiminden savcısına, polisinden jandarmasına, su
bayından astsubayına kadar insanlarımızdan -şu ana kadar 50'nin üzerinde- kinin İstanbul'
da, Ankara'da şehit edildiğine şahit olduk, öyle ise şimdi, şu anda, tdil, Cizre, Şırnak ili ve 
Diyarbakır Bölgesinde, güvenlik kuvvetlerimize karşı maksatlı olarak o kuvvetlerimizi rencide 
edecek, o gücü zafiyete uğratacak -ki arkasından devleti zafiyeti uğratacaktır- bu düşünceyi 
ortadan kaldıracak tedbiri almamız lazımdır. 
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BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bunu önlememiz için, tabiî, güvenlik kuvvetlerimizin; yani polisimizin, jandarmamızın 

ve özel timlerimizin, yine o bölgedeki insanlarımıza çok insanî şekilde yaklaşması gerekmekte
dir. Oradaki insanlarımıza suçlu gözüyle bakmadan, yine bu vatanın insanları olduğunu, bu 
devletin vatandaşı olduklarını ve ilgili makamlar tarafından, suçlulukları ortaya çıkıncaya ka
dar suçsuz muamelesi yapılmasının gerekliliğini oradaki güvenlik kuvvetlerinin bilmesi lazım
dır. Eğer, bu suçlu yerine 90 tane bigünah inşam alıp, herhangi bir şekilde -soruşturma, incele
me yapmak maksadıyla dahi olsa- karakollara götürdüğünüz anda, birincisinde, ikincisinde, 
nihayet üçüncüsünde, maalesef, o vatandaşları devletin karşısında buluruz. Öyle ise, güvenlik 
kuvvetlerimize çok büyük iş düşüyor. Onların, müşfik, adil ve tarafsız bir şekilde, o bölgedeki 
insanlarımıza, "ben, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" diyen her vatandaşımıza farklı mu
amele yapmaksızın, nerede olursa olsun, müspet tesir uyandıracak görevler yapmaları lazım
dır. Korkum odur ki, bugün ismen hedef gösterilen güvenlik kuvveti mensuplarımızın, yarın 
isimlerinin artması sonucunda, orada güvenlik kuvvetlerine topyekûn bir karşı çıkma olayı ile 
karşı karşıya gelebiliriz. 

Şırnak kömürlerinin, evleviyetle, o bölgedeki insanlarımızın istifadesine sunulması için mu
hakkak surette tedbir alınması gereklidir. Güvenlik kuvvetlerimize karşı maksatlı ve organize 
olmuş şu andaki düşünceyi yıkmak için, derhal müdahale etmek mecburiyetinde olduğumu
zu, gün ve saat geçirmeden gerekli tedbirlerin alınmasına lüzum gördüğümüzü ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, televizyon, yine o bölgede gerekli görevi yapmamaktadır. Eğitim 
sıkıntıdadır, okullar kapalıdır, ortaöğretim yeterli değildir; ama Türkiye Cumhuriyetinin, mil
letin bünyesine uygun program ve yayın yapmak mecburiyetinde olan, TRT dediğimiz, radyo 
ve televizyon ise, millî birlik ve bütünlüğü, millî entegrasyonu sağlayacak eğitimden, program
dan yoksundur. 

BAŞKAN — Sayın Köse, sürenizi çok aştınız; lütfen toparlayınız. 
tSMAÎL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Gayri millî hale gelen TRT'yi, muhakkak surette milletin bünyesine uygun programlar ya

pacak seviyeye getirmek, yine devletin, başta da Hükümetin görevidir. 

Değerli milletvekilleri, her olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerdeki konuşma
mızdan sonra, "İnşallah son olur" demek suretiyle, bir daha müspet oy vereceğimizi ifade edi
yorduk. 

Elimizdeki tezkerenin arkasında, Millî Güvenlik Kurulunun, lüzumlu gördüğüne dair ka
rarı var. Devletin bekası, milletin birlik ve bütünlüğünün muhafazası için, oradaki güvenlik 
kuvvetlerimiz moral gücünün devam etmesi bakımından, Doğru Yol Partisi olarak, olağanüs
tü halin, 10 ilimizde, dört ay süre ile uzatılmasına müspet oy kullanacağımızı ifade eder, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın İbrahim Aksoy ve Sayın Kâmil Ateşoğulları söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
' Sayın Aksoy, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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tBRAHÎM AKSOY (Malatya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin, doğuda, dört aylık bir süre için bir 

defa daha uzatılması isteniyor. 

Türkiye'de bu olağanüstü halin uzatılması isteği, sonuncu sefer değildir; 1925 yılından beri, 
olağanüstü hal yüzlerce sefer uzatılmıştır. Sadece bu dönemde, 18 inci dönemde, bu olağanüs
tü halin uzatılması isteği 12 nci seferdir. Yetkililer çıkıyor, kurulmuş plak gibi, bir önceki söy
lediklerine bazı rakamlar ekleyerek, yeniden uzatılması isteğinde bulunuyorlar. Bu uzatma is
tekleri ne zaman son bulacak; kaçıncı uzatmada son bulacak ve oradaki insanlar rahatça yaşa
bilecekler? 

Bu uzatmanın da son olacağına inanmıyoruz. 

15 Ağustos 1984'te bölgede bazı olaylar oluyor; hemen bunun arkasından, şu anda Baş
bakan, o zaman içişleri Bakanı olan Sayın Yıldırım Akbulut bir açıklama yaparak, "Bu terö
ristlerin sayısı, 500-600 civarındadır" diyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Aksu da bugünkü açıklamalarında, "Sadece 1989 ve 1990 
yılları içerisinde yakalananların sayısı 2 695" diyor. Peki, nasıl oldu da bunlar bu kadar çoğal
dı?.. Sayın Aksu, "Çok sayıda insan yakalıyoruz; 1990 yılında 1 010 kişi yakalandı, bunlardan 
210 tanesi tutuklandı" diyor. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, Sayın içişleri Bakanının yakalandığını söylediği her 
100 vatandaştan 80'ini, savcılar, tutuklama gerekçesi bile bulmadan bırakıyorlar. Bu vatandaş
lar şubelerde, karakollarda işkence göre göre, o 500-600 sayısı yükseliyor; yani doğuda devletin 
uygulamaları, bir transformasyon görevi görüyor. 

Köye giren güvenlik güçleri, suçsuz vatandaşa, insan pisliği yediriyor, Şırnak'ta, daha dün, 
katırlar kurşuna diziliyor... idil'de insanlar çamurların içine yatırılıyor ve insanlık dışı uygula
malarla kadınların üstleri aranıyor... Kulp'ta olaylar var; kepenkler kapalı... Muş'un Malaz
girt ilçesinde, dozerle bir ev yıkılıyor; l'i ölü, l'i yaralı olmak üzere 2 kişi ele geçiriliyor; ama 
şu anda Muş'ta binlerce insan işkence görüyor... 

Görülüyor ki, olağanüstü halin uzatılması, bu soruna bir çare değildir. 

Değerli milletvekilleri, bunun çaresi nedir? Bunun çaresini, gelin hep birlikte konuşalım, 
hep birlikte bulalım. Çaresi elbette ki vardır. 

Sayın Köse, ağzından bir kere kaçırdı; ama hemen toparladı, "... Kuzey Irak'ta Kürtler..." 
dedi. Ağzından pek kaçırmak istemezdi herhalde arkadaşımız. 

Değerli arkadaşlar, bu konudaki tek çare, o bölgedeki Kürt vatandaşlarımızı, bütün ulus
lararası anlaşmalardan doğan haklarından yararlandırmak, insan Hakları Evrensel Beyanna
mesinden yararlandırmaktır. Nasıl ki, Bulgaristan'daki Türkler dağlı Bulgarlar değillerse, ora
daki Kürtler de, dağlı Türk değil, Kurttur. 

Bu nedenle, Bulgaristan'da 23 tane Türk asıllı parlamenter parlamentoya girdi, Jivkov'un 
uygulamalarına son verildi; ama Bulgaristan bölünmedi, parçalanmadı; tam tersine, Bulgaris
tan'ın birliğinin sağlandığına inanıyorum. 
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tşte, Kürt vatandaşlarımızı da, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki, insan olmala
rından doğan haklarından yararlandırabilirsek, bu soruna çözüm bulunacağına inanıyorum. 
Baskılarla, sıkıyönetimlerle, olağanüstü hal yasalarıyla bu soruna çözüm bulmak mümkün de
ğildir. 

tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, "Her insan, konut edinme hakkına sahiptir" di
yor. Şunu hepimiz biliyoruz ki değerli milletvekilleri, Şırnak'ta 1990 yazında 38 köyün 27'si 
yerle bir edildi, vatandaşların konutları yıkıldı; hayvanlarını yok pahasına sattılar ve oralar
dan göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Oysa, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, "Her 
vatandaşın, dilediği yerde iskân etme hakkı vardır" denilmektedir. Kürt vatandaşlarımız bu 
haklarından da yararlanamıyorlar, evleri yıkılarak göçe zorlanıyorlar. 

Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, oradaki hizmetin ve eğitimin çok 
iyi olduğunu söyledi. Halbuki, bütçe görüşmelerinde sorduğum bir soruya gönderdiği cevap
ta, Millî Eğitim Bakanı, o bölgede tam 1 030 okulda, yıllardan beri eğitim yapılamadığını söy
lüyor. Millî Eğitim Bakanının bu konudan, herhalde daha iyi haberleri olur. Anavatan Partisi 
Grubu adına konuşan değerli arkadaşımızın sanırım bundan haberi yoktu. 

Her vatandaşın, her insanın, eğitim ve öğretim görme hakkı vardır; Anayasamızda da bu 
husus vardır; ama doğuda 1 030 okul, yıllardan beri kapalıdır, eğitim-öğretim yoktur. Kürt 
vatandaşlarımızın elinden eğitim-öğretim hakkı alınmıştır. 

Sayın tçişleri Bakanı, ö yörede kamu yatırımlarının yüzde 500 artırıldığını söylüyor; ama 
bu kamu yatırımlarının ne olduğunu söylemiyor. Bu kamu yatırımları, karakollar ve sınırlara 
döşenen mayınlardır; oradaki işsizliğe çözüm getirecek yatırımlar değildir. 

ANAP iktidarı, yıllardan beri 90 bin kadrodan bahsediyor; Bakan bir açıklama yapıyor 
"Şu kadar yüz kişi işe alındı" diyor; bu 90 bin kadroyu, her seçimde, o bölgede, oy şantajı 
olarak kullanmak için öne sürüyor. 

Bu konuda hiç de samimi değildir. 30 bin köy korucusuna ödenen parayı Sayın Bakan 
açıklamadı, köy korucularının ne yaptığını açıklamadı; bunları geçen dönem anlatmıştı. Hepi
niz hatırlarsınız, bunların bir tek görevi, oradaki vatandaşa baskı yapmaktır. 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılı bütçesinde, Bölge Valiliğinin yaptığı harcama miktarı 10 
trilyon lira civarındadır. Hükümet, o bölgede çalışanlara çifte maaş ödeyerek, o bölgede çalış
malarını sağladıkları için övünüyor. Bununla övüneceğinize, o bölgenin sorunlarına çözüm ge
tirelim; verilen çifte maaşları, 10 trilyon liralık bütçeyi yatırımlara dönüştürelim. 

Bölge Valiliğine ayrılan bütçe de bir çözüm değildir; çünkü, 1925 yılı bütçesi 123 milyon 
lira ile bağlanmış, bunun 7 milyon lirası, o dönemde bölge müfettişliği emrine verilmiş. Görü
lüyor ki, o günden bugüne, bütçe ayırmakla bu soruna yine çözüm getirilememiş. 

Sımak kömür ocaklarında, bir subay, bana şunu söylemişti : Biz Şırnak'ta, sadece Şır
nak'ta, koruculara ayda 4 milyar lira para ödüyoruz. 

Bu ne demektir biliyor musunuz değerli milletvekilleri; bu, tam 5 bin kişinin, aylık 800 
bin lira ücretle çalıştırılması demektir, sadece Şırnak'ta. Peki, Şırnak'ta bu uygulamayı yürür
lüğe koyduğumuz günden beri bu soruna çözüm getirebildik mi? Hayır; olaylar daha da büyü
yor, buna da çözüm getirilemiyor. 
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Değerli milletvekilleri, tek çözüm, Bulgaristan'da Jivkov uygulamalarının son bulduğu gibi, 
Türkiye'de de bu uygulamaların son bulması, o bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımızın da, 
kimlikleriyle, benlikleriyle, varlıklarıyla kabul edilip, Türkiye'nin yapmış olduğu uluslararası 
anlaşmalardan doğan haklarını kullanabilmeleri, Anayasal haklarını kullanabilmeleri, tnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinden yararlanabilmelerinin olanaklarını yaratmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz doldu, lütfen toparlayın. 
ÎBRAHİM AKSOY (Devamla) — Teşekkür ederim, toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bunları yapmadığımız sürece, bir dört ay daha değil, bir 400 sefer daha bu olağanüstü 

hal uygulamasını uzatsak, bu, çözüm olmayacaktır, buna çözüm bulunamayacaktır. Tek çö
züm, bizim söylediğimizdir. Bu nedenle, Halkın Emek Partisi olarak, biz bu öneriye "hayır" 
oyu kullanacağız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Başbakanlık tezkeresi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — Oylama sırasında dikkate alırım efendim. 
Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.11.1990 tarihli ve (118) sayılı kararı ile 19.11.1990 günü 
saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Ela
zığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 
19.3.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına ge
çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayılı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sağlık ve Sosyal İsler, Millî Eğitim ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununun 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
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Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler, Millî Eğitim ve 
Anayasa komisyonları raporlarının görüşmelerine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

2. — 506 Sayûı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'tn 506 Sayûı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası, Sağlık ve Sosyal İsler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/758, 2/433) (S Sayısı : 512) (1) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasındaki, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve 
Hazım Kutay'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun Mü
talaası, Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını isteyenler... Okunmamasını isteyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Etem Cankurtaran, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Güneş Müftüoğlu; şahısları adına Kâmil Ateşoğulları ve Mah
mut Almak söz istemişlerdir. 

tik sözü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Etem Cahkurtaran'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Cankurtaran. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sizleri bu ve
sileyle saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşacağımız bu kanun teklifi ile geçmişi olan, Tür
kiye'de yaklaşık üç yılı aşkın bir süreden beri tartışılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanını, Sayın Başbakanı, siyasî partilerimizin Sayın Genel Başkanlarını, giderek mil
letvekillerini, uzun süreden beri içine düştükleri ekonomik bunalımla ilgili olarak bilgilendir
me çabası içerisinde olan, içine düşürüldükleri ekonomik zorluk nedeniyle kendi aralarında 
örgütlenmek zorunda kalıp, "Süper Emekliler Derneği" diye dernek kurma teşebbüsünde bu
lunan ve kuran bu arkadaşlarımızın durumlarının düzeltilmesiyle ilgili yapılmış çalışmaların 
sonucunu birlikte değerlendireceğiz. Bu kanun, daha çıkarılırken sakat doğmuş bir kanundur. 
Her şeyin süperine akıl erdirmek mümkün; ama aynı sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer al
mış olan insanlar arasında farklılık yaratarak, onların emekliliklerinde, bir süperlik kisvesi giy
dirip, süper yapma olanağı yoktu başlangıçta. Nitekim, onlar süper olamadılar; ama sonuçta 

(1) 512 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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öyle bir siper oldular ki, şimdi bu siper oluşlarını, belki bir süre sonra, bazıları, kitaplar yaza
rak bize anlatacaklardır. 

Kanun çıkarıldığı zaman, o gün kanunu çıkarmak için çaba sarf eden Sayın Bakan ve ik
tidar Partisinin milletvekilleri, çok olumlu bir iş yaptıklarını, kamuoyuna, övünerek anlatma
ya gayret ediyorlardı; bunu anlatırken de, ANAP İktidarının, "Bakın ne güzel işler yapıyor" 
diye lanse edilen işlerinden birisi olarak gösteriyorlardı. 

Yaratılmış olan bu farklılık nedeniyle süper emekli olamayan, üst göstergeye yakın yerler
de prim ödemiş olmasına rağmen bundan yararlanamayan bir kısım arkadaş, bir kısım çalışan 
sigortalı, konuyla ilgili dava açtılar; açılan bu davalardan birisi, sonuç itibariyle Anayasa Mah
kemesine gitti. Anayasa Mahkemesi, süper emeklilik için çıkarılmış olan kanunu iptal etti. İk
tidar, o güne kadar, bu Kanunu Meclise sevk ettiren, Türkiye Büyük Millet Meclisinin komis
yonlarında ve Genel Kurulunda yasanın müdafaasını yapan, yani bu yasaya sahip çıkan ma
kam olduğunu unuttu; Anayasa Mahkemesinin kararlarından sonra, 180 derecelik ters bir yak
laşımla, kanunu savunan kimse kalmadı ortalıkta. Yeni bir kanunun çıkarılması ya da mevcut 
uygulamaların nasıl olacağının beklenilerek, yeni bir yargı kararının ortaya çıkmasını bekleme 
yerine, tam siper oldu Hükümet, bu konuyla ilgili bir düşünce bile ortaya atmadı. Uzunca süre 
beklendi, altı aylık sürenin dolmasına kısa bir süre kala, yeni bir kanunun çıkacağını bekler
ken süper emekli arkadaşlarımız, bir de baktılar ki, Hükümet, bir dondurma yasası çıkarmış 
ve bunların emekli maaşlarını dondurmuş. 

Şimdi, şu tezatı anlamak mümkün değil: Süper emeklilik yasasını çıkaran İktidar aynı 
iktidar; süper emeklilik yasasını savunmayan iktidar yine aynı iktidar; o yasayı olumlu bulup, 
propagandasını yapmasına rağmen, daha sonra, o yasayı olumlu bulmayıp, dondurma yasası
nı çıkaran da aynı iktidar. Bir tek değişiklik var burada : O dönemin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı değişmiş, yerine bir Sayın Bakan göreve gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının değişmesinin tutum deği
şikliğine neden olmasını, ülke yönetimindeki istikrar ve devamlılık açısından ne kadar sakın
calı bulduğumu söylemek istiyorum. Nitekim, bu sakınca, evini, arsasını, karısının kolundaki 
bileziğini, arabasını satarak sosyal güvenlik sisteminden pay satın almak isteyen insanlarımızı 
ne kadar zorluk içerisine sokmuştur, hepiniz bunun en yakın tanığısınız. 

Anayasa Mahkemesinin dondurma kararından sonra, birdenbire, sanki Anayasa Mahke
mesine bu iptal davasını Sosyaldemokrat Halkçı Parti açmış gibi; ayrıca, kanun çıkarken, geçi
ci 5 inci maddeyle ilgili konuda Sosyaldemokrat Halkçı Partili üyelerin bir teklifleri olmuş gi
bi, çeşitli yerlerde, iktidar kanadından, bizim hakkımızda, olumsuz propaganda yapılmak istendi. 

Biz, SHP olarak, bu kanun çıkarılırken, sosyal güvenlik sisteminin altüst edilmesinin doğru 
olmadığını söyledik; ama bu çıkarılan kanuna, o gün Parlamentoda bulunan arkadaşlarımız 
karşı çıkmadılar. Bir bölüm insana hak veriliyordu. Ekonomik zorluk içerisinde bulunan in
sanların tümüne şamil olacak bir hak verilemiyorsa bile, kısmen onlara bir hak veriliyorsa, 
ona karşı çıkmanın siyasî olarak da bir anlamı elbette söz konusu değildi; ama ne yazık ki, 
çeşitli zamanlarda, böyle antipropaganda yapılmış olmasını üzüntüyle izledik. Bunun, devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmamış olduğunu, bağdaşmazlığını da bu kürsüden bir kez daha ifade et
mek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, süper emeklilikle ilgili olarak yapılan düzenleme çalışmalarının he
men hemen hepsinde, bu emeklilikten yararlanmış olan yurttaşlarımız, zorluklar ve sıkıntılar 
içerisinde kaldılar. Siyasal İktidar, her dönemde yeni bir yasanın çıkışını geciktirerek ya da normal 
uygulama içerisinde onlara yapılması gereken zamları vermeyerek, dondurma yasasını uygula
yarak, normal emekli olmuşların ücretlerini süper emeklilerin düzeyine gelinceye kadar artır-
mayarak, bu tür emekli olmuş insanlara karşı tam bir olumsuz tavır içerisinde oldu; bunların, 
çocuklarının, geleceklerinin, günlük yaşantılarının içinde bulunduğu kaosu artırdı, geliştirdi 
ve onları zorluk içerisinde tutmaya devam etti. 

iktidar, yasal düzenlemelerle, kamu gelirlerini azaltıcı tedbirler almaktadır. Batık banka
ları ve şirketleri kurtaran, kurum fonlarını istediği gibi kullanan bu iktidar, burada da, konu 
kendisiyle ilgili olmasına rağmen, emeklileri birbirine karşı kullanma yolunu seçmiştir. Süper 
emeklilerle, normal emekliler arasındaki farklılığı sanki emekli olmuş insanlar yaratmış gibi, 
süper emekliliğin Sosyal Sigortalar Kurumunu batıracağının, diğer emeklilerin ücret alamaya
cağının propagandasını yaparak, normal emeklilerle süper emekliler arasında, çelişki körükle
me propaganda yöntemini seçmiştir. Bu propaganda yöntemi, ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır, 
ne de sorumlulukla bağdaşır. 

Süper emeklilerin durumlarının düzeltilmesi, süper emekliler tarafından, sendikalar tara
fından, muhalefet partileri tarafından talep edildikçe, Sosyal Sigortaların fonların keyfi bir şe
kilde kullanmış olmasına rağmen İktidar, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî bünyesinden şi
kâyetçi olmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumunun malî bünyesinden şikâyet etmeye, malî zor
luklarından şikâyet etmeye sigortalı işçilerin hakkı vardır, onların örgütleri sendikaların hakkı 
vardır, emekli olmuş işçilerin derneklerinin hakkı vardır, belki muhalefet partilerinin hakkı vardır; 
ama kusura bakmayın, siyasal iktidarın hakkı yoktur. Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
fonlarının nasıl kullanıldığını, kimler tarafından kullanıldığını en iyi şekilde bilenler, Sosyal 
Sigortalar Kurumunu yönetenler ve o kurumların bağlı bulunduğu Sayın Bakanlık ve siyasal 
iktidardır. 

O nedenle, süper emeklilerin durumunu düzeltmek için, gündeme getirilmiş olan konu
larda, "Sigortanın malî bünyesi bunu kaldırmaz; aktuarya hesapları uygun değildir" gibi yak
laşımlar, doğru değildir, inandırıcı değildir. Sosyal Sigortalar Kurumunun malî bünyesinin güç
lendirilmesi isteniyorsa, sosyal güvenlik sistemi yeni baştan ele alınmalıdır; bu bir tarafa, Sos
yal Sigortalar Kurumunun fonları ve mal varlıkları, gerçekten o Kurumun çıkarı doğrultusun
da kullanılmalıdır. 

Elbette bu kullanma işini, aslında, İktidarın ekonomik modeline göre, malın sahiplerinin 
yapması gerekir. Siz, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kuruluşların işleyişinde çok sıkı bir şekil
de devletçisiniz; ama devletin birtakım kurumlarının işletilmesinde de özel sektörcü kesiliyor
sunuz. Sosyal Sigortalar Kurumu bunun için çok tipik bir örnektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun varlıkları, sigortalı işçilerden kesilen primlerle işverenlerin 
çalıştırdıkları işçiler adına vermiş oldukları primlerden oluşuyor. Bu primlerin mülkiyetinin 
kime ait olduğu bellidir; ama, bu primlerin kesilip biriktiği Sosyal Sigortalar Kurumunun yö
netimi, siyasal iktidarın elindedir; hem de keyfî bir biçimde yönetmektedir. 

Süper emeklilerle ilgili olarak bu düzenleme tartışmaları aylardır sürdürülüyor; nihayet 
bugün gündeme geldi, burada konuluşuyor. Konuşulabilmiş olmasını da memnunlukla karşıladı-
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ğımı ifade etmek istiyorum. Belki, bir süre daha konuşulmaya devam edilsin diye bir kenara 
itilebilirdi. Yalnız, geçmişte bu tartışmalar yapılırken, gerek İktidarın başı Sayın Başbakan, ge
rekse İktidar Partisi içerisinden bazı milletvekilleri, bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı
lar. Yapılan bu değerlendirmelerle, bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının hangi nok
taya geldiğini iki açıdan değerlendirmek ve gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Sayın Başbakan, basının önünde, 1990 yılında, uygulanmakta olan üst göstergeden süper 
emeklilere aylık bağlanacağını itiraf etmiştir, söylemiştir. Bir ölçüde, bu arkadaşlarımıza gü
vence vermiştir; ama bugün gündemde görüşmekte olduğumuz kanun, maalesef, üst gösterge
yi bu arkadaşlarımızdan esirgemiştir. Süper emekli olanların, normal olarak üst göstergeden 
emekli olmaları gerekirken, haksızlığa uğramışlardır, İktidar haksızlık yaparak, bu hakkı on
ların elinden almıştır. 

Sayın Başbakanın, bu konuyla ilgili açıklama yapmış, süper emeklilere bu konuyla ilgili 
umut vermiş olmasına rağmen, konunun, tam tersine tecelli etmiş olmasını, İktidarın günübir
lik politika yapmasına, devlet ciddiyetinden uzak davranmasına, güvenilir devlet adamı unsu
runu yaratamayışına bağlıyor ve bunun önemini vurgulamak istiyorum. 

Bir diğer konu : İktidar Partimizin içerisinden çok değerli iki sayın milletvekili arkadaşı
mız, bu kanunla ilgili değişiklik tartışmaları sırasında, gerçekten olması gereken kanun teklifi
ni hazırlamıştır. 

Bu teklifi, Anayasa açısından tartışmalar yarattığı söylenmiş olmasına rağmen, ben, bir 
haksızlığı gidermesi, adaleti tecelli ettirmesi bakımından olumlu buldum. Üst göstergeden emek
liliklerini öngören bu kanun teklifini hazırlayan arkadaşlarımız, konuyu günlerce kamuoyun
da tartışmaya açmışlar basında isimlerinden söz ettirmişler; ama, üzülerek ifade ediyorum, ge
rek Sosyal İşler Komisyonunda, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun tekliflerine sahip 
çıkmayarak, yaptıkları propagandanın üzerine yatmışlardır. Hem Sayın Başbakanın hem de 
sayın iki milletvekili arkadaşımızın bu davranışlarının, gerçekten, parlamenter ciddiyetiyle bağ
daşır olmadığını ifade etmek istiyorum. Belki bir ölçüde, propaganda yapmak uğruna bazı iş
ler yapılabilir; ama bu arkadaşlarımızın, ekmek parası üzerine yapılmış olan bir propaganda
nın kimseye hayır getirmeyeceğine, kendi bölgelerindeki işçilerin de buna inanmayacaklarına 
kendilerinin inanmalarını istiyorum. 

Bu teklifte ısrar edilmemesinin nedeni olarak, Anayasa Komisyonunda, tekliflerinin Ana
yasaya aykırılığı ile ilgili konunun gündeme geldiğini ve Anayasa Komisyonunun, bu kanun 
teklifini Anayasaya aykırı bulduğu için, bir milletvekili olarak, Anayasaya aykırı bir teklif üze
rinde ısrar etmeyeceklerini söylediler. Biz bunun çarelerinin olduğunu söyledik ve bu çareleri 
de önergelerimizle komisyonlarda gösterdik. Biraz sonra, kanunun maddeleri görüşülürken, 
konuyla ilgili önergelerimiz yine gündeme gelecektir. 

Arkadaşlarımızın 1990 yılı için 4 050, 1991 yılı için 5 100 ve daha sonraki yıllar için yük
seltilen tekliflerinin, bu türlü intibakların Anayasaya aykırılık taşıyacağı iddiasından dolayı 
tekliflerinden vazgeçmiş olmalarının önünü bir başka teklifle kesebilirdik. Bu insanlara 5 100'Un 
isabet etmiş olduğu miktarda telafi edici ödeme yapılırdı, bu teklif kanunlaşmış olurdu; ama 
arkadaşlarımız tekliflerinde ısrar etmedikleri ve tekliflerini takip etmedikleri için, maalesef, 
süper emeklilerin hakkı olan konu kanunlaşamamıştır, gerçekleşememiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün yapılan düzenlemeye göre, süper emeklilerin uğramış olduk
ları haksızlık telafi edilmemiştir; bu haksızlık devam ettirilmek istenmiştir. \apılan uygulamayla, 
süper emekli olmuş emekli işçilerin ödemiş oldukları 4 milyon 200 bin ve S milyon 40 bin lira 
gibi değerlerin karşılığını almaları mümkün değildir. O gün ellerinden çıkarmış oldukları men
kul ve gayri menkul mallarının bugünkü değerlerinin çok yüksek olduğunu her birimiz biliyoruz. 

Ayrıca, o tarihte emekliye ayrılan bu arkadaşlarımız, bu haktan yararlanabilmek için, kı
dem tazminatı tavanının açılmasını da beklemeksizin, kıdem tazminatı tavanı sınırlı iken emekliye 
ayrılmışlar, çok düşük kıdem tazminatı almışlardır. Uğradıkları bu zararların karşılığı, bugün 
kanunla onlara verilmek istenen değer değildir. Onların vicdanı rahat değildir, kamuoyunun 
vicdanı rahat değildir, yapılan işlem de doğru değildir. 

Tasarı iki türlü eksiklik taşımaktadır : Birincisi; bir kere, 4 milyon 200 bin lira ödemiş olan 
arkadaşlarımıza verilen 330 bin liralık fark ile, 5 milyon 40 bin lira ödemiş olan arkadaşlarımı
za verilen 400 bin liralık fark, bu arkadaşlarımızın bugün içinde bulundukları durumu düzelt-
memektedir. Bugün içinde bulundukları durumu düzeltmediği gibi, geçmişe dönük haklarım 
da maalesef vermemektedir. Eğer Bakanlık kanunu bu haliyle çıkarıp, "Doğru iş yaptık" sa
vında ise, bu kanunu 1990 yılının başında çıkarması gerekirdi; 4 050 gösterge uygulamasının 
karşılığı olarak da "Biz, sizin hakkınızı verdik" diyebilirdi belki bir ölçüde bu insanlara; ama 
1990'dan 1991'e kadar, aradan bir yıl geçmiş, bir yıl sonra, 1990 başındaki rakamlarla kanun 
çıkarıyorsunuz. Uygulamada onlara hiçbir şey vermemişsiniz. 1991 yılında uygulamaya başla
dığınız kanunla, bu insanların uğradıkları zararları giderdiğinizi iddia ediyorsunuz. Bu iddia 
doğru değildir, gerçekçi değildir; aldatmacadır, yalandır. 

Kanunun yürürlük tarihi ile ilgili konuda çeşitli tartışmalar yaptık komisyonlarda; ama, 
bir türlü, bu kanunun yürürlük tarihini daha geri bir tarihe almak mümkün olmadı, özünde, 
bu kanun, eğer bugünkü haliyle çıkarılacaksa, böyle geçecekse Meclisten, yürürlük tarihinin 
1.1.1990 olarak değiştirilmesi ve süper emekli olmuş bu arkadaşlarımızın 1990 yılındaki farkla
rını almaları gerekmektedir. 

ikincisi, terfi şartlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu arkadaşlarımızın tabi tu
tuldukları gösterge 1 560'dır. 1 560 göstergeye göre, yarın, temmuz ayında veya daha sonraki 
yıllarda belirlenecek katsayıya göre terfileri yapılacak. Eğer üst göstergeden emekli olabilmiş 
olsalardı, emeklilik işlemleri 4 050'ye göre yapılacaktı. Şu farkı hepimiz biliyoruz. Verilecek 
olan 330 bin ve 400 bin liralık telafi edici ücrete uygulanacak olan artış, devlet memurlarına 
uygulanmakta olan katsayı artışı oranına göre yapılacaktır; ama, bu oran, 4 050'ye yapılacak 
artış oranı ile 1 560'a yapılacak artış oranı arasındaki farkı, sürekli olarak süper emeklilerin 
gelirlerinden azaltacak, günden güne bu arkadaşlarımızın gelirleri düşe düşe, belli bir süre sonra 
çok daha düşük noktaya inecektir. 

Yapılmakta olan bu işlemin bir göz boyama olduğunu, gerçekçi olmadığını, süper emekli 
olmuş olan bu insanların, yıllardan beri çekmiş olduğu ıstırabı ortadan kaldırmayacağını, si
yasal tktidar da biliyor, süper emekliler de biliyor, kamuoyu da biliyor, basın da biliyor. 

Bunun savunması yapılırken, sosyal güvenlik sisteminin genel olarak bir değerlendirmesi 
yapılıp, bu arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durumun, genelde iyi olduğu sonucuna varıla
bilir. Ama, sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu bunalımın sorumlusu süper emekliler 
değildir; sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu bunalımın sorumlusu, yıllardan beri, yal-
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nızca ANAP İktidarı döneminde değil, geçmiş iktidarlar döneminde de, sosyal güvenlik siste
mine Türkiye'nin bakışıdır. Artık, dünyanın hiçbir yerinde, sosyal güvenlik sistemine hazine
den katkı yapmayan ülke kalmamıştır, özellikle, girmek için çaba sarf ettiğimiz Avrupa Toplu
luğu ülkelerinde, sosyal güvenlik sistemi devlet tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de böy
le bir destek söz konusu değildir ve bunun tam tersi vardır. Biz, Türkiye'de, sosyal güvenlik 
sistemini, Sosyal Sigortalar Kurumunu, devletin desteklemesi yerine, devleti onların desteğine 
muhtaç hale getirmişiz. 

Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun fonlarını, düşük faizlerle, götürüp devletin çeşitli 
kurumlarına kullandırmaktayız. Sosyal Sigortalar Kurumunun fonlarını kullanmakta mahir 
olan devlet, Ziraat Bankasının, peşkeş çekip dağıttığı batık kredilerini geri almakta bir türlü 
şahin kesilememektedir. Bir taraftan, işçinin, köylünün, memurun, emeklinin, yoksul insanın 
parası, mal varlığı olduğu zaman, ona el koyun, işletin; diğer taraftan, onların alın terinden 
toplanmış olan Hazinenin paralannı özel şahıslara verin, orada batsın, geri almayın! Bu yöne
tim biçimi, yönetim biçimi değildir... İktidarın ve iktidar Partisi milletvekillerinin, bu konu
larla ilgili değerlendirmelere gerçekten kulak vermeleri gerekmektedir. 

Bu uygulamanın sonu yok. Bugün çıkaracağımız bu kanunla, belki "Süper emeklilik me
selesini hallettik" denilebilir; ancak, bununla sadece meselenin tartışmasını kesersiniz, bugü
ne kadar yapılan tartışmaları ortadan kaldırabilirsiniz; ANAP iktidarının, bu insanlara karşı 
haksızlık yaptığını, o insanların vicdanlarından, çocuklarının vicdanlarından çıkaramazsınız. 
ANAP İktidarı haksızlık yapmıştır, bir banker edasıyla davranmıştır, doğru yapmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran lütfen toparlayın. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bugün, şimdiye kadar çok zorluk içerisine düş
tükleri için, süper emekliler, "Ne olursa olsun şu kanunu çabuk çıkarın" diyecek noktaya gel
mişlerdir, gerçekten o noktadadırlar. Üç yıl kadar bir süre geçtikten sonra, çabuklaştırıldığı 
iddiasında bulunabilecekıek eğer, doğrudur bu; ama tümüyle yanlıştır. Yapılan bu uygulama
nın, bu insanların içine düştükleri bunalımı ortadan kaldırmayacağı inancımızı taşıyoruz. 

Maddeleri görüşürken, konuya ilişkin önergelerimiz olacaktır. Sayın İktidar Partisi mil-
letvekillerimizin de, bu önergelerimizde bize destek olmalarını diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müftüoğlu, buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Sözle
rime başlamadan önce şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu konu kamuoyunda çok tartışıldı, çok da konuşuldu. Şu anda 
yeni bir düzenlemeye gidilirken, geçmişte neler oldu, ne gibi yasal düzenlemeler yapıldı, Ana
yasa Mahkemesi bu konuda ne gibi kararlar verdi; kısaca özetlemek istiyorum. 

Bu özete başlamadan önce, özellikle belirtmek istediğim bir konu var : Dört yıldır kamu
oyunda süper emekliliğin tartışması sürüyor. Emekliler âdeta iki sınıfa ayrıldı; normal emekliler, 
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süper emekliler. Normal emekliler de, süper emeklilere ve onların sesini kamuoyunda duyu
ranlara kızar hale geldiler. Bizim en büyük dileğimiz, yıllardır devletimize hizmet vererek emekli 
olabilme mutluluğuna kavuşan kadın-erkek tüm çalışanların hepsinin gerçek süper emekli ol
ması, tüm emeklilerin refah içinde yaşamlarını sürdürmeleridir; sosyal devlete yaraşan da budur. 

Batılı ülkelerde çalışanlar, emekliliğin yaratabileceği olumsuz etkilerden arındınlabilmek 
için kurslara tabi tutulurken, biz daha doğru dürüst ve güvenilir bir emeklilik maaşı bağlaya-
mıyoruz; doğrusu, bunun üzüntüsü içindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ek ve değişiklikler yapan 3395 
sayılı Yasanın Geçici 5 inci maddesi, 9.7.1987 tarihinden önce en üst gösterge üzerinden aylık 
alanlarla, aylık talebinde bulunup, işlemleri henüz bu tarihe kadar tamamlanmamış olanlar
dan, gösterge tablosunun en üst derecesinden aylık bağlanmaya hak kazananlara yeni bir borç
lanma olanağı tanımakta, borçlanmanın koşullarını yerine getirenlere en üst göstergeden aylık 
bağlanması öngörülmektedir. 

3395 sayılı Yasanın getirdiği imkânlardan 62 578 kişi faydalanmış ve kamuoyunda "süper 
emeklilik'" olarak nitelenen uygulama başlamıştır. Ancak, yasanın getirdiği borçlanma hak
kından, işverenin ödemediği prim veya süre nedeniyle faydalanamayan emeklilerin açtıkları da
valar yoluyla, anılan yasa, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, 3395 sayılı Yasanın Geçici 5 inci maddesinin Anayasaya aykırılığına 
ve iptaline 26.10.1988 günü karar vermiştir. 11.12.1988 günlü Resmî Gazetede yayımlanan ka
rarda, iptal hükmünün, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak altı 
ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Altı aylık sürede, yasa koyucu, iptal kararından doğan hukukî boşluğu dolduracaktır. Ka
rarda, yasa koyucu, ortaya çıkan hukuksal boşluğu doldurma sırasında, Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararında, üzerinde durulan ilkeler doğrultusunda, aynı sosyal güvenlik kurumu içe
risinde yer alan ve temelde birbirine yakın statü içerisinde bulunan sigortalılar arasında çok 
farklı boyutlarda sosyal güvenliğin öngörülmediği, Sosyal Sigortalar Kurumu kaynaklarının 
dengesiz bir biçimde tahsisinin önlendiği, Sosyal Sigortalar hukukunda öngörülen ve gelirleri 
artırmayı amaçlayan hukuksal yöntemlere ters düşmeyen, sosyal güvenlik alanında getirilecek 
bir haktan, dengeli ve makul ölçüler içerisinde tüm sigortalıların yararlanmasını öngören bir 
yasa çıkarılması ve boşluğun bu şekilde doldurulması belirtilmişti, özetle, kararda, sefalette 
değil, refahta eşitlik öngörülmüştü. Ancak, yasa koyucu, sefalette eşitliği tercih etmiş ve 
29.12.1989 tarih ve 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, süper emeklilerin aylıklarında 
katsayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım zammındaki değişiklikler nedeniyle herhangi bir ar
tış yapılamayacağını kabul etmiştir. Bu şekilde, aylıklar, Aralık 1988'de ödenen miktar esas 
alınarak dondurulmuştur. 

Daha sonra, bu kanun hükmünde kararname, 16.2.1989 günü Mecliste görüşülerek, 3522 
sayılı Yasa olarak kanunlaşmıştır. Bu yasanın iptali için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anaya
sa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesinin, iptal istemini reddeden kararında şu 
görüşlere yer verilmiştir : 

"Hukuk devletinin en önemli niteliğinden biri de güvenilir olmasıdır. Devlete güven, hu
kuk devletinin sağlamak istediği huzurlu ve istikrarlı bir ortamın sonucu olarak ortaya çıkar. Yasa-
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ların anayasaya uygunluğu karinesi asıldır. Yasalara gösterilen güven ve saygıdan kaynaklanan 
oluşumlann sonuçlarını korumak gerekir. Yürürlükteki yasaya dayanarak ödemelerini yapan 
bu kişilerin zararlarının karşılanması, devlete güven ilkesinin bir gereğidir" deniliyor ve 3522 
sayılı "dondurma yasasında" Anayasaya aykırı şekilde oluşturulan bir nitelik görülmemekte 
ise de, uygulama sonuçlarının -özellikle altını çiziyorum- uygulama sonuçlarının yeniden de
ğerlendirilerek, mağduriyet konusunun, genel hukuk ilke ve uygulamaları doğrultusunda, adaletli 
ve güvenilir bir biçimde çözümlenmesi zorunluluğu belirtiliyor. 

Burada dikkat edilecek konu şudur : 

1. Uygulama sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi. 
2. Mağduriyet konusunun çözümlenmesi. 

Süper emeklilerin maaşlarında, katsayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım zamlarındaki 
artışları durdurma, yerleşik deyimi ile "dondurma" işlemi, 352 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile, 29.12.1988 tarihinde başlamıştır. Uygulama, iki yıl iki gün sürmüştür. Bu yasanın 
yürürlük tarihi olan 1.1.1989 tarihi itibariyle -ki, 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
başlayıp 3522 sayılı Yasa ile devam etmiştir- emekli statüsünün gereği olan yükselme hakkı, 
hukuka aykırı bir şekilde kaldırılarak, aylığın artması engellenmiş, sınırlandırılmıştır. Böylece 
de mağduriyet, iki yıl iki gün sürmüş ve halen de devam edegelmektedir. Şu anda, süper emek
liler, ortalama 670 bin lira civarında maaş almaktadırlar. Bu rakam, dört kişilik bir ailenin 
zorunlu masraflarını ancak karşılayabilecek bir düzeydedir. 

Anayasa Mahkemesi, "uygulamayı gör, mağduriyet varsa düzelt" demiştir. Hukuk devle
tinin gereği de budur. Bu mağduriyet, iki yıl iki gün sonra hatırlanabilmiş ve bu konuda üç 
ayrı teklif gündeme gelmiştir. 

Bu tekliflerden birincisi, Hükümet tasarısıdır. Tasarıya göre, 4 050 gösterge X katsayı 
X yüzde 50 emeklilik oranı sabit olarak uygulanacak ve süper emekliler bu şekilde maaş ala
caklardır. 

İkinci teklif, Sayın Pehlivanlı ve Sayın Kutay'ın teklifidir. Bu teklife göre, süper emeklile
re 1990 yılı için 4 050; 1991 yılı için 5 100 ve 1992 yılı için de 6 400 gösterge rakamlarının uygu
lanması öngörülmektedir. 

Üçüncü olarak da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, telafi edici ödemeyi öngö
ren sınırlı bir teklifi vardır. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda, Hükümet tasarısı ile Sayın Pehlivanlı ve Sayın Ku
tay'ın teklifi birleştirilerek görüşülmüş ve İçtüzüğün 35/2 nci maddesine göre, Anayasaya ay
kırılık açısından değerlendirilmek üzere, Anayasa Komisyonunun görüşünün alınmasına ka
rar verilmiştir. Anayasa Komisyonunda bir alt komisyon teşkil edilmiş ve bu konuda bir rapor 
istenmiştir. Komisyonda, alt komisyon raporu benimsenerek, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna sunulmuştur. Ancak, olanlar bundan sonra olmuştur. 

Anayasa Komisyonunca 4 050 gösterge X katsayı X her emeklinin emeklilik oranı şeklin- -
deki düzenleme Anayasaya uygun bulunmuştur. Hükümet tasarısında, emeklilik oranının yüz
de 50 olarak sabit tutulması, Anayasaya aykırı görülmüştür. Ancak, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu, bu raporlar üzerinde hiç durmamış, tasarı ve teklifleri bir kenara iterek, yepyeni ve 
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yine yeni mağduriyetlere sebep olacak bir metin hazırlamıştır. Plan ve Bütçe Komisyonuna gi
den bu metinde, isabetli olarak, yürürlük tarihi 1.1.1991'e çekilmiş ve aynen benimsenmiştir. 

Burada öncelikle üzerinde durduğumuz ve öğrenmek istediğimiz husus, Hükümetçe be
nimsenen ve Başkanlığa sunulan tasarıdan neden vazgeçilmiştir? Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu raporunun dördüncü paragrafında, "Komisyon, 17.1.1991 tarihli toplantısında tasarı ve 
teklif birleştirilerek, Anayasa Komisyonunun raporu doğrultusunda kanun tasarısı esas alına
rak görüşmelere geçilmiştir" deniliyor. Ancak, sonuçta, ne Anayasa Komisyonu raporu, ne 
de Hükümet tasarısı ele alınmadan, fevkalade budanmış bir tasarı ortaya çıkıyor ve bugün de 
Yüce Meclisin önüne geliyor. 

Değerli milletvekilleri, gerek Hükümet tasarısı ve gerekse Sayın Kutay ve Sayın Pehlivan-
lı'nın teklifleri, aslında, kamuoyunda olumlu karşılanmıştır, hükümet tasarısı ise komisyonda 
söz konusu olmadı ve görüşülmedi; ancak, son anda yapılan müdahalelerle Hükümetin teklifi 
ön plana geçti, emeklilerin mağduriyetlerini azaltan teklifler bir kenara itildi. Oysa, bu konu
da verilen raporlar ve yapılan konuşmalar, dağıtılan yazılar Hükümetin teklifi yönündeydi. Bu 
nasıl iştir ki, Hükümet kendi teklifine sahip çıkmıyor ve doğal olarak, süper emekliler de "Hü
kümet yok ki teklifine sahip çıksın" diye düşünüyorlar. Gerçekten, "Hükümet var mı, yok 
mu?" d|ye sormak istiyorum. Eğer "Hükümet var" deniyorsa, Sayın Hükümet, süper emekli
ler için Meclis Başkanlığına sunduğu tasarısına sahip çıksın ve bugün Genel Kuruldan geçme
sini sağlasın. 

Size, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 Malî Yılı Bütçe teklifiyle ilgili, rapor
törlerin raporunu okumak istiyorum. Raportörler sundukları raporun 9 uncu maddesinde ay
nen şunu söylüyorlar : "Süper emeklilerin yaşlılık aylıklarının, bugünkü normal Sosyal Sigor
ta emeklilerine uygulanan 4 050 gösterge rakamına intibak ettirilmesi ve ileriki senelerde inti
bakları sağlanarak 1992 yılında 6 400 göstergeye ulaşılması sağlanmalıdır." İmzalar Sayın Ha
zım Kutay'la başlıyor... Gerçekten, Sayın Kutay bu raporuna sahip çıktı ve Sayın Pehlivanlı 
ile beraber müşterek bir teklif hazırladılar. Ancak, bu teklif de yapılan müdahaleyle ortadan 
kaldırıldı. 

Sizlere şunu sunmak istiyorum : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. tmren Ay
kut tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçe Tasarısının, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülmesi Sırasında Yapılacak Konuşmanın Metni, 19 Kasım 
1990. Yalnız, ben, o gün Plan ve Bütçe Komisyonundaydım, Sayın Bakan konuşmalarında bu 
metindekileri söylemediler; ama, bu metin, bütün basına ve milletvekillerine dağıtıldı ve ben
ce, Sayın Bakanı bağlayıcı bir metindir, bir delildir. 

Bakınız, bu konuşmanın 11 inci sayfasında şöyle deniyor : "Bunun yanında, basın tara
fından sürekli gündemde tutulan süper emeklilerle ilgili çalışmalara gelince; bilindiği üzere, 
3522 sayılı Kanunla, süper emeklilerin normal emeklilerle eşitlikleri, Temmuz 1990 tarihinde 
uygulanan katsayı artışı ve sosyal yardım zammının yükseltilmesiyle sağlanmıştır. Konu, bu 
yönüyle hukuken sonuçlanmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin son kararı da dikkate alına
rak, bu kitlenin mağduriyetini gidermek üzere hazırlanan kanun tasarısı Yüce Meclise sunul
muştur. Tasarıya göre, süper emekli aylıkları 4 050 göstergenin katsayıyla çarpımı sonucunda 
bulunan miktarın yüzde 50'si üzerinden hesaplanıp ödenecektir. Yıllık katsayı artışları ve sos
yal yardım zammı yükseltilmesi de, süper emeklilere aynen yansıtılacaktır." 
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Bu beyanlar nerede, bugün Yüce Meclisin önüne gelen tasarı nerede!.. Arasında dünya 
kadar fark var ve sonuçta süper emeklilerin mağduriyetleri var. 

Değerli milletvekilleri, süper emeklilerin maaşlarının aslı 384 840 liradır. Bu maaşın üze
rine 290 bin Ura yakacak zammı ilave edilmekte ve 674 840 lira gibi bir rakam elde edilmekte
dir. Bu, kişilere göre değişmektedir. Bu kanun tasarısı bugün kabul edildiği takdirde, 4 milyon 
lira civarında ödeme yapanlara 330 bin lira, 5 milyon 40 bin lira ödeme yapanlara da 400 bin 
lira telafi edici ödeme yapılacaktır. Ortalama 900 bin-1 milyon lira civarında bir emekli maaşı 
gerçekleşmektedir. Bizce, bu düzenleme ve sonucu, yeterli değildir. Çünkü, 1987'de, bu kesim 
büyük fedakarlıklar yapmıştır, bu insanlar devletine güvenmiştir, yasalarına güvenmiştir, iki 
yıldır da büyük mağduriyet içindedirler. Kaldı ki, bu kişiler, geçici 5 inci madde kapsamına 
girmeyip, emekli olmayıp, prim ödeyerek 1990 yılı içinde emekli olsalardı, 4 OSO gösterge üze
rinden emekli olacaklardı. O nedenle, ısrarla üzerinde duruyorum değerli arkadaşlarım, bu 
kişilere 4 OSO göstergenin uygulanması şarttır, bundan başka bir göstergenin düşünülmesi müm
kün değildir. Bu nedenle, Hükümet tasarısı de alınmalı ve bunun yasalaşması sağlanmalıdır. 
Olay, aslında bu kadar basit ve bu kadar kolaydır. Yani, bizim önerimize göre maaş tespiti 4 OSO 
gösterge X katsayı X emeklilik oranı şeklinde olmalıdır. Yürürlük de 1.1.1991 veya 1.1.1990 şek
linde düzenlenebilir. Bu yönde verilebilecek önergeleri Doğru Yol Partisi Grubu olarak destele
yeceğimizi bildiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak şunları söylemek isityorum : Muhakkak ki, Sosyal Si
gortalar Kurumu da bizim kurumumuz, devletimizin kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu
nun aktuaryal dengesi gerçekten önemli. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, hukuk dev
leti olması iddiası ne olacak? Yasaların güvenilirliği ne olacaktır? Devlete güven duygusu ne 
olacaktır? Sosyal Sigortalar Kurumunu koruyalım derken, devletin güvenilirliğini sarsmanın 
bir anlamı yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu, devletin güvenirliliğinden daha mı önemlidir? 
Kaldı ki, Sayın Pehlivanlı'nın ve Sayın Kutay'ın teklifinde, Kurumu malî sıkıntıya sokmamak 
için, eski ve yeni maaş farklarının Hazinece karşılanması öngörülmektedir. Bu düzenleme ge
tirilebilir; böylece, hukuk devletimiz ve devletin güvenilirliği yara almaz. 

önerilerimizin dikkate alınmasını diliyor, hepinize grubum ve şahsım adına saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. 

Diğer parti gruplarının sözcüleri, kanunun kronolojik gelişimi hakkında bilgi verdiler. Ben 
de kendi düşüncelerimi, bu kronolojik sırayı da ortaya koyarak ifade etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılında, 3395 sayılı Kanun çıkmadan evvel, prime esas günlük 
kazancın üst sınırı, ilgili kanundaki 78 inci maddeye göre 116 400 Türk Lirası idi ve diyelim 
ki, o tarihte 500 bin lira civarında veya daha yüksek maaş alan birisi, 500 bin liralık bir sosyal 
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yaşantıya kendisini aktif hayatında alıştırmışken, emekli olurken, 116 400 liranın yüzde 70'i 
veya 75'iyle emekli olma ve emeklilik hayatında, aktif çalışma hayatındaki sosyal yaşantısını 
devam ettirememe gibi bir durumla karşılaşıyordu. Çok masumane olarak, sigortalılarca, ta
lep, "Eğer ben 500 bin lira maaş alıyorsam, 500 bin lira üzerinden prime esas günlük kazan
cım tespit edilsin, 500 bin liranın primini vereyim ve buna göre daha yüksek maaşla emekli 
olabileyim" şeklinde oldu. 

İlgili kanunun maddelerine göre, bu emeklilik, son beş yılın ortalaması alınarak yapılı
yordu. O tarihteki Hükümetimiz, bu konuda bir hazırlık yaptı ve gösterge tablosunun tavanı 
olan 1400'ü daha yükselterek iki kademeli bir gösterge tablosu sistemi getirdi. Birinci gösterge 
tablosu 700 ile 1 400, ikinci üst derece gösterge tablosu da 1 700 ile 6 400 arasında idi. Bu 
şekilde, prime esas kazancın tavanı 448 bin lira gibi bir rakama getiriliyordu. Tabiî, ilgili 3395 
sayılı Kanun, çok daha detaylı olan 506 sayılı Kanunun maddelerini de ifade eden ve değiştiren 
maddeler ihtiva etmekle birlikte, süper emekli veya emeklizede dediğimiz arkadaşlarımızı sı
kıntı içine sokan bir iki maddesi olmuştur. 

Kanun, o tarihte, benim de Başkanı bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 
ve esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Esas problem teşkil eden 
hüküm, emekli olan kişilerin 6 400 göstergeden borçlanmaları, 5 yıl eşit taksitlerle bu primle
rini ödemeleri ve 5 inci yılın sonunda 6 400 gösterge üzerinden emekli maaşı almaya devam 
etmeleriydi. İlgili madde, komisyonumuzdan bu şekilde geçti. Müteakiben, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, -tabiî, burada, muhalefet partilerinin sözcüleri bu konuya pek fazla değinmiyorlar-
bizim partiye mensup arkadaşlarımızın da imzası olan; ama, muhalefet partisine mensup ar
kadaşlarımızın daha fazla sayıda imzası bulunan bir önerge ile, 5 yılda eşit taksitlerle borçlan
ma ve 5 inci yıldan itibaren emekli olabilme ile ilgili madde, "Defaten, bir seferde bu borçlan
mayı yaptıralım ve hemen 6 400 gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlasınlar" şeklinde 
değiştirildi. Bütün problem, kızılca kıyamet burada koptu değerli arkadaşlar. 

Müteakiben, borçlanma maddesiyle ilgili olarak, 7'si Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi Ve 
3'ü Samsun tş Mahkemesine olmak üzere, normal emekli 10 vatandaşımız dava açıyor. Bunun 
üzerine Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi ve Samsun tş Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine mü
racaat ediyor. Anayasa Mahkemesi de söz konusu geçici 70 inci maddeyi düzenleyen hükümle
ri, Anayasanın 2, 10, 60 ve 65 inci maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla bozuyor. 

Tabiî, burada muhalefet partilerine mensup arkadaşlarımız bütün kabahati İktidara yani 
Anavatan Partisine yüklemekle biraz haksızlık ediyorlar. Eğer bir kabahat varsa, hepimizin
dir. Kuyuya taş atılmıştır; 40 tane akıllı, o taşı çıkarmak için epey çaba sarf etmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Taşı atan deli mi, muhalefet mi? 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Estağfurullah efendim, hepimizi kastettim, siz de 
dahil, biz de dahil... 

Gerek Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi ve gerekse iş mahkemesinin müracaatı üzerine, ko
nu Anayasa Mahkemesinde incelenmiş ve Yüce Mahkeme, 26.10.1988 tarihli kararıyla Kanu
nun bu maddesini Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı 
11.12.1988 tarihinden itibaren, 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 26.10.1988 tarih ve esas 1988/19, karar 1988/33 sayılı kararında, ip
tal konusunda özellikle şu hususları tespit etmiştir : "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
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Aynı sosyal güvenlik kurumu içinde riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan, derecesi ne olur
sa olsun, bir grubun, diğerlerinden ayrılarak, kendilerine, özel denilecek birgüvenliğin sağlan
ması ve gene temelde birbirinden çok farklı olmayan yakın derece ve göstergelerde bulunanlar 
için çok farklı boyutlarda sosyal güvence öngörülerek, Kurumun kaynaklarının dengesiz bir 
biçimde tahsisi, sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle bağdaşmaz. Sosyal güvenliğin temeline 
ve kurduğu düzene göre, alt ve üst sınırlar içerisinde kalan tüm sigortalılar, aynı hukukî statü 
içinde bulunurlar. Böyle bir borçlanma türü, borçlanmanın temel ilkelerine aykırılık oluştur
maktadır." 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin bu bozma kararından sonra çoğu 6 400 ve 
bir kısmı da biraz daha aşağı göstergede olup, istifade eden 62 578 kişiden ilk 54 bin tanesi, 
30.6.1987 tarihine kadar 1 400 gösterge üzerinden emekli olmuş kişilerdir. Bunlardan 8 bin ta
nesi de, kanunun kabul edildiği tarih olan, 20.6.1987 ile, yayım tarihi olan 9.7.1987 tarihi ara
sında kanundan yararlanmak üzere emekli olmuş kişilerdir. 1 Temmuz tarihinin, altı aylık kat
sayıların tespit ediliş tarihi olması ve toplusözleşmelerin o tarihte yoğun bir şekilde yapılmaya 
başlamasından dolayı, bu tarihte emekliliğini isteyen arkadaşlarımızın gerçekten mağduriyet
leri söz konusudur. Bu nedenle, 62 578 kişi içerisinden en fazla mağdur olan keşim, ifade etti
ğim bu 8 bin kişidir. 

Tabiî, kanun hazırlanırken, değişik tarihlerde, bu 8 bin kişiyi ayıracak ve onlara özel bir 
imkân sağlayacak şekilde bir düşünce hâkim olmasına rağmen, bunun da Anayasaya aykırı 
olacağı, daha evvelki Anayasa Mahkemesine gidiş şeklinde olduğu gibi, herhangi bir normal 
emeklinin, iş mahkemesine, oradan Yargıtaya ve oradan da Anayasa Mahkemesine gitme yolu
nun açık olması sebebiyle ve burada da mutlaka bozulma ihtimalinden dolayı, komisyonları
mız ve Hükümet bu konuda bir değişik uygulama yapamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, altı ay sonra başlamak üzere, ilgili 3395 sayı
lı Kanunun süper emeklileri ilgilendiren maddesini iptal ettikten sonra, hükümetlerin, hukukî 
açıdan, yasal yönden hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen, bu süper emekli arkadaşları
mızın mağduriyetinin giderilebilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmış ve 3522 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu 3522 sayılı Kanunla, aylıklarını 1 
400 göstergeden almakta olanların aylıkları ile, süper emekli aylıklarının eşitleneceği tarihe kadar 
-katsayı ve sosyal yardım zammı artışı yapılmaksızın- aynen ödenmesi veya başka bir ifadeyle, 
dondurulmuş olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Burada, Anamuhalefet Partimiz SHP, Anayasa Mahkemesi nezdinde 3522 sayılı Kanuna 
de iptal davası açmış ve kanunun, Anayasanın 2, 5, 10, 13, 60, 121, 122 ve 153 üncü maddesi 
hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 3522 sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemenin 
Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anamuhalefet Partisince açılan bu iptal davası, Anayasa 
Mahkemesince reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi ret kararında, özetle, "3522 sayılı Kanun, 
temelde, Anayasa Mahkemesinin önceki kararının gereğini yerine getirmeyi, mahkeme kararı 
sonucu ortaya çıkan hukukî boşluğu doldurmayı ve bu arada bozulan sosyal güvenlik ve eşitli
ği sağlamayı öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla Anayasaya aykırılığı saptanan bir 
yasaya dayanılarak, ileriye yönelik bir hak kazanılmasından veya kazanılmış bir haktan söz 
edilemez. Sonuç olarak, yasa koyucu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gereğini yerine 
getirmek üzere takdir ve tercihini kullanmış, bu amaca yönelik bir yöntem saptamıştır" denil
mektedir. 
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Kararda, ayrıca, "Bu yasanın Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle, kaza
nılmış haktan söz edilerek, aynı statüde farklı aylıkların ödenmesini sürdürmek olanaklı değil
se de, yürürlükteki yasaya dayanılarak ödeme yapan bu kişilerin zararlarının karşılanması, devlete 
olan güven ilkesinin gereğidir" diye de bir hüküm var. Görüldüğü üzere, 339S sayılı Kanunun 
geçici 5 inci maddesiyle getirilen borçlanma sistemi Anayasaya aykırı bulunmuş, daha sonra 
çıkarılan ve aylıkların eşitlenmesine dair kanunun iptali için açılan dava ise, Anayasa Mahke
mesince reddedilmiştir. Böylece, konu, hukuken, tamamen sonuçlanmıştır. 

Burada, Anayasa Mahkemesinin ifade ettiği, "ödeme yapan bu kişilerin zararlarının 
karşılanması" hükmü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, bu kişilerin herhangi bir 
göstergeye yükseltilmesini ifade etmemektedir. Bunu, yasama organındaki ve diğer organlar
daki en yetkili arkadaşlarımızla görüşerek, net olarak, bu şekilde anladıklarını da öğrenmiş 
bulunuyoruz. Buradaki ifadede, ödenen 4 milyon 200 bin ve S milyon 40 bin liraların karşılığı 
olarak, bu kişilere, zararlarını ödemek için, telafi edici bir ödeme kastedilmektedir. Bunun ha
ricindeki herhangi bir düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu, net bir şekilde ifade edilmiştir. 

Hükümet, geçtiğimiz yılın ilk yarısında, Anayasa Mahkemesinin bu görüşlerini nazarı dik
kate alarak, değişik kesimlerin görüşlerini de almak suretiyle -bu mağduriyette hiçbir yüküm
lülüğü, hukuken hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen, toplumun belli bir kesiminin mağ
duriyeti olduğu için- bu mağduriyeti gidermek amacıyla bir çalışma yapmış ve o tarihte, zan
nediyorum 300 bin lira civarında, telafi edici ödeme şeklinde bir hazırlığı Bakanlar Kurulun
dan geçirecek seviyeye getirmiştir; fakat, süper emekliler ve değişik dernekler, değişik tarihler
de, Bakanlığa ve Hükümete, buna kırsa olduklarını, 300 bin liranın sabit olması nedeniyle, 
bu paranın değerinin ileride fevkalade düşeceğini, dolayısıyla kendilerinin fevkalade mağdur 
olacaklarını ifade etmişler, 300 bin lirayı, prensip olarak tatmin edici bulduklarını söylemişler; 
ama bunun katsayıya bağlanmasını istemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Hemen toparlıyorum efendim. 
Hükümet, süper emekli arkadaşlarımızın bu tepkilerinden dolayı, tasarıyı geriye çekmek 

zorunda kalmış; müteakiben, süper emekli arkadaşlarımızın değişik vilayetlerden gelen temsil
cilerinin Başbakanla yaptıkları görüşmelerde, talep, "ya, 300 bin lira, katsayıya bağlanmak 
kaydı, şartıyla telafi edici Ödeme veya 4 050 göstergeden, arkadaşlarımızın aylıklarının göster
ge tablosunda belli bir yere oturtulması" şeklinde gelmiştir. Hükümet de bu konuda bir hazır
lık yapmış, Meclise getirmiştir. Kanun, Komisyonumuza geldiğinde; iki sefer Anayasa Mahke
mesine gitmiş bir konu olduğu için, İçtüzüğümüze göre de, komisyonlar, görüştükleri kanun 
tasarı ve tekliflerinin öncelikle Anayasaya aykırı olup olmadığını incelemek zorunda oldukları 
için, bu kanunda daha evvel Anayasa Mahkemesince bozulmuş olduğundan, Anayasa Komis
yonundan görüş istemeyi benimsedik ve Anayasa Komisyonundan, bu kanunun Anayasaya ay
kırılığı konusunda görüş istedik. 

Bu arada, Anayasa Mahkemesi üyeleri de dahil olmak üzere, değişik kesimlere mensup 
arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. 

Anayasa Komisyonunun kararını hepimiz biliyoruz. Fakat, netice itibariyle, bu tasarının, 
bu şekilde, yani süper emeklilerin, gösterge tablosunda, belli bir yere oturtularak geçirilmesi 
halinde ve ileride kanunun, Anamuhalefet Partisi tarafından veya başka bir şekilde Anayasa Mah-
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kemesine götürülmesi halinde, net bir şekilde bozulacağını tespit ettim. Müteakiben, çözüm 
yolu olarak, daha evvelki telafi edici ödeme sisteminin Anayasaya aykırı olmadığını ilgili kişi
lerle görüşürken öneri olarak aldım ve konuyu komisyonumuzda nihaî olarak görüşürken, da
ha evvel, süper emeklilerin talep ettikleri, 4 OSO göstergeden maaş alan emekli bir arkadaşımız 
bugün ne kadar maaş alıyorsa, Anayasaya uygun olarak ve ileride Anayasa Mahkemesine gi
dilmesi halinde, Anayasa Mahkemesinin bozmayacağı şekilde, daha değişik bir açıdan, 4 OSO'ye 
tekabül edecek parayı alacak şekilde tasarıyı düzenledik. 

1 400 gösterge, biliyorsunuz, yılbaşı itibariyle 1 560'a çıktı. 1 560'tan yüzde 70 aylık bağ
lama oranıyla, ilgili süper emekli arkadaşımız maaşını alacak, 4 OSO ile 1 S60 göstergeler ara
sındaki parayı telafi edici ödeme olarak vereceğiz. Bu, hepinizce malum olduğu üzere, 330 bin 
ve 400 bin lira rakamlarıdır. Zaman dar olduğu için teferruatına girmiyorum; fakat burada 
esas yaptığımız, 330 bin ve 400 bin rakamlarını katsayıya bağlamak olmuştur. Yani, geçtiğimiz 
yılın birinci yarısında, süper emeklilerin, verilen 300 bin lira sabit telafi edici rakamını yeterli 
bulmalarına rağmen, tenkit olarak getirdikleri, bunun katsayıya bağlanmayışı problemini or
tadan kaldıracak şekilde tasarıyı düzenledik. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, sürenizi çok aştınız, lütfen bitirin. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Bir cümleyle bitiriyorum. 
Netice itibariyle, 4 050 göstergeden yüzde 50 aylık bağlama oranıyla, bugün, bir emekli 

ne kadar para alıyorsa veya beş sene sonra ne kadar para alacaksa, bu getirdiğimiz Anayasaya 
uygun düzenlemeyle, bu süper emekli arkadaşlarımız, bugün de 4 050 göstergeden yüzde 50 
aylık bağlama oranına göre aynı parayı alacaklar, beş sene sonra da, keza aynı oranlara teka
bül eden arkadaşlarımızla aynı parayı alacaklardır. 

Yüce Heyetinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Şahsı adına Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurun efendim. 
Sayın Ateşoğulları, süreniz 10 dakikadır. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 
başlamadan önce tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

3395 sayılı Kanun çıkarılmadan önce ve çıkarıldıktan sonra, bu devletin, bu Hükümetin 
gerek, sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik kavramına bakışı, gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Yasasında yaptığı değişiklik ve yeni düzenleme, gerekse süper emeklilik olayı tümden yanlış. 

Bunları burada aşama aşama anlatmak istiyorum. Neden süper emekliliğe gerek duyul
du, zorlayan koşullar neydi? Bunları incelemeden konuyu ele alırsak, sanıyorum ki, olaya doğru 
yaklaşım sağlayamayız. 

Tarih boyunca, gerek kişiler, gerekse toplumlar, yarınlar için güvenlik aramışlardır. Gü
nümüzde, çalışanlar, yalnız çalıştıkları günler için değil, emekli olduktan sonra da, güvenlik 
içinde, kimseye muhtaç olmadan, insan gibi yaşamak isterler. Bu da onların en doğal hakları
dır. Aradıklarını da her zaman sosyal güvenlik çatısı altında aramışlardır. 

Sayın milletvekilleri, her ülke, rejimini belirleyen bir ekonomi politikası, buna bağlı ola
rak da sosyal politikalar, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar sistemleri oluşturmuş ve geliştirmiştir. 
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Sosyal güvenliğin temel ilkesi, tüm çalışanlara, emekliliklerinde, makul, asgarî düzeyde; 
ancak, insan gibi yaşanılır bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Ülkelerin, devletlerin benimsedikleri 
sosyal politikalar gereği, sosyal sigorta fonlarının oluşumu da buna göre değişir. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuruluş Yasasının 19 uncu maddesi, kurum gelirlerinin nere
lerden, nasıl sağlanacağını, 20 nci maddesi de, gelirlerin nasıl değerlendirileceğini hüküm altı
na almıştır. Bu bağlamda da, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 78, 79 ve 80 inci maddeleri 
çok önem taşır. Eğer bu 19 uncu ve 20 nci maddelere göre hareket edilseydi, Sosyal Sigortalar 
Kurumu zaman zaman zor durumda kalmaz ve ona göre de geçici, palyatif önlemlerle birta
kım zorluklar giderilmeye çalışılmazdı. Süper emekliliğin temelinde yatan faktörlerden bir ta
nesi de budur. 

1981 tarihli 3203 sayılı Yasa çıkarılıncaya kadar, gecikme zammı çok düşüktü ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu, bir sosyal güvenlik kuruluşu gibi değil, bir banka, bir finans kuruluşu gibi 
çalıştırıldı, kuruma o gözle bakıldı ve kurum devletin iç borç kaynağı olarak değerlendirildi, 
yıllarca işverenlere ucuz kredi sağlayan bir kuruluş gibi işletildi. Ancak, 1981'de getirilen ya
sayla, faiz oranı yüzde 43'ü aştıktan sonra, işverenlerin, Sosyal Sigorta primlerini daha çabuk 
ve zamanında ödediklerini görmekteyiz. 

tkinci konu, ölçümleme ile ilgiliydi, ölçümleme, kurum alacakları ve gelirleri arasında 
en önemli yeri tutarken, 3395 sayılı Yasayla bu değiştirildi ve ölçümleme kaldırıldı. Kurum ge
lirlerinin yüzde 10'unun, ölçümleme kaldırıldıktan sonra azaldığını çeşitli yayınlardan öğreni
yoruz. Kaçak çalıştırmaların yüzde 20*sinin de, bu ölçümleme usulü kaldırıldıktan sonra gün
deme geldiği yine yazılıyor ve söyleniyor. 

ölçümleme kalktıktan sonra işverenin beyanı esas alınıyor. İşveren, defter ve kayıt ibraz 
etmiyor; ancak, beyan üzerine, 500 bin lira gibi maktu bir ceza ödeyerek bu işten kurtuluyor; 
ama zararını Sosyal Sigortalar Kurumu çekiyor. 

Fonlar iyi değerlendirilemedi. Aktuaryal hesaplar yapılamamıştır, özellikle 1.4.1950 tari
hi baz olarak alındığı zaman, 25 yıllık emekliliğin dolduğu 1.4.1975 tarihinde, yine, Kurum, 
uzun vadeli sigorta kollarını -ki, ihtiyarlık sigortasını- çok iyi düşünemediği için zor durumda 
kalmıştır. Hatırlarız, o günlerde Zejenka isimli bir aktüer getirilmişti ve o aktüer, yaptığı ince
leme sonunda, üç öneriyle Türkiye'den ayrıldı. Bunlardan birincisi, "prim oranlarını yüksel
tin"; ikincisi, "devlet katkısı olmasın" ve üçüncüsü, "emeklilik biraz daha zorlaştırılsın" gi
bi, çalışanlar aleyhine durumlardı. 

Onun ötesinde, 1186 ve 1189 sayılı yasaların getirdiği hizmet borçlanmaları, aktüer denge
yi bozmuştur. 

işçilerin asgarî ücretle çalışıyor gibi gösterilmesi, kaçak çalıştırma, çalıştırılan ve sigortalı 
gösterilen işçilerin hizmetlerinin eksik gösterilmesi gibi sonuçlarla, ihtiyarlık sigortası fonu, 
üç aylık ödemeleri karşılayamaz duruma gelmiş, bütün bunların sonucunda, sosyal güvenlik 
kuruluşlarımız perişan edilmiş, ayrıcalıklar yaratılmış, sosyal güvenlik şemsiyesi daraltılarak, 
sistem bozulmuştur. 

1991 yılı Türkiye'sinde, Sosyal Sigrortalar Yasasında, hâlâ "Kısmen veya Tamamen Sigor
talı Sayılmayanlar" başlığını taşıyan 3 üncîü maddenin varlığı, diğer yönden gerek 2925 sayılı 
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Yasa ile getirilen, gerek 3395 sayılı Yasa ile getirilen, süreksiz tarım işlerinde çalışanların isteğe 
bağlı sigortaları ve gerekse el halıcılığı gibi pratikte hiç de uygulanmayan fantaziler, yaklaşım
lar getirmiştir. 

Sosyal güvenlik ilkeleri açısından konuya baktığımızda, sosyal güvenlik, şans-talih oyu
nu, hele hele hiçbir şekilde kumar değildir. Sosyal sigortacılıkta bir koyup üç alınmaz. "Yük
sek ödeyip gösterge satın alsınlar, yüksek emekli aylığı alsınlar" mantığı da geçerli değildir. 
Az önce burada konuşan Sayın Balcılar'ın mantığı -bu mantıktır ki, bu mantık sosyal sigorta
larda geçerli bir mantık değildir. 

Süper emeklilik, gerçek ücretleri, prime esas alınan aylık kazancın üzerinde olanlara, emekli 
aylığı ile, çalışırken aldığı gerçek ücret arasındaki çok büyük fark olanlar mağdur olmasınlar 
diye getirilen, bunun da ötesinde, o günkü fon açığını kapatmak için getirilmiş yanlış uygula
madan başka bir şey değildir. Bu yapılacağına, işçi emeklilerinin insanca yaşayacakları bir sis
tem getirilebilirdi. 

Süper emeklilik öncesi, emekli gösterge tablosu 700 ila 1 400 arasında idi. Bu hususta 141 
göstergeyi kapsayan bir skala yapılmıştı. O günkü taban prim ücreti de 116 400 lira idi. Oysa, 
bu kişiler bunun çok üstünde ücret alıyorlardı. Bunlar, daha çok sigortalı olarak çalışan genel 
müdürler, gazete köşe yazarları ve sendika yöneticileri idi. O günün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanının, gazetelerde, neden bu kadar çok övüldüğünü anlamak çok daha kolay oluyor. 

3395 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra, Bakanlar Kurulu, ki 2422 sayılı Yasadan do
ğan bir hakla üst gösterge tablosu düzenledi ve göstergeler 1 700 ve 6 400 görüntüsünü doğur
du; taban prim ücreti de 448 bin liraya çıkarılmıştı. Böylece, 1987 yılında süper olayı doğdu. 
"Sosyal" ve "süper" sözcüklerinin yan yana geldiği, hiçbir ülkede hiçbir sosyal sigorta kavra
mı da görülmemiştir. Ayrı ayrı anlamları vardır; ama, süper emekli ya da sosyal sigorta, sosyal 
güvenlik olayları yan yana gelmez. 3395 sayılı Yasa gündeme getirildiğinde; 19 madde, 3 ek 
ve 5 geçici maddeden oluşturulmuştu. Tasarıda bir yığın eksiklikler vardır. Eğer bu tasarıda, 
gerçekten, 3395 sayılı Yasanın getirdiği yanlışlıklar, eksiklikler ve mağduriyetler önlenmek is-
tenseydi, bunların tümünün göz önüne alınması gerekirdi. Olaya bu açıdan baktığımızda, 3395 
sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle getirilen, el halıcılığı, dokuma işlerinde çalışanların 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Yasasındaki 85 inci maddedeki isteğe bağlı sigortadan yararlanmaları, pra
tikte hiç uygulanmamıştır. Sayın Bakana bunu soruyorum : Kaç tane el halıcılığı işlerinde çalı
şan kadın, köyden kente gelerek, sosyal sigortalar şubelerine dilekçe vermiş ve isteğe bağlı si
gorta uygulanmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğullan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bu, tarım kesiminde çalışanlara da, gündelik işçilere de uygulandı. 

3 üncü maddede, yurt dışı tedavi olanakları; 13 üncü maddede ağır yıpratıcı ve zehirleyici 
işlerdeki ayrıcalıklar; 15 inci maddedeki sosyal yardım zammı; ek 2 nci maddedeki 9.7.1987 
tarihinden sonra işe girenlerin durumu; ek 3 üncü maddedeki üst gösterge tablosunun yüzde 
70'lerden yüzde 50'Iere indirilmesi gibi, hep işçiler aleyhine ve uygulama olanağı olmayan uy
gulamalar vardı. Eğer Hükümet, ciddî bir çalışma yapsaydı, bunları da göz önüne alır ve buna 
göre bir düzenleme getirirdi. 

— 285 — 



T.B.M.M. B : 91 7 . 3 . 1991 O : 1 

Tasarının malî yükünün açısı, sanki, geçici 76 ncı maddenin (c) fıkrasındaki gibi, hak sa
hibi yetim kız çocuklarına yüklenmiş bulunmaktadır. 506 sayılı Yasanın ek 12 nci maddesine 
göre, sigortalının ölümü halinde yetim aylıklarının 2 yıllık tutarı kız çocuklarına çeyiz parası 
olarak ödeniyordu. "Telafi edici ödeme" başlığı altında, bu çeyiz parası artık buna dahil edil
miyor ve bir mağduriyet giderilirken, bir başka kesimin; yani ölenlerin kız çocuklarına ödenen 
bu çeyiz parası kesilerek, bir başka kesimin mağduriyetine neden olunuyor ki, böyle bir sosyal 
sigortacılık anlayışı da olmaz. 

Telafi edici ödemenin, süper emeklinin ölümünde, mirasçılarına verilip verilmeyeceği de, 
yine tasarıdan anlaşılamıyor; burada yine bir boşluk var; bu kişilerin gelecekleri yine belli değil. 

Tasarının gerekçesinde, 62 578 kişiye bu tasarıyla sağlanacak menfaatların malî portesi 
hakkında hiçbir bilgi yok. Bu çalışmalarda, kaynak miktarı, nereden toplanacağı ve aktüerya 
hesabı yapılmalıydı. Bunu da görememekteyiz. 62 578 kişiden toplam ne kadar para alındı, 
ne kadar kişiye, ne kadar zaman ve toplam kaç lira ödenecek ve bunun malî portesi nedir? 
Bunlar da gözükmemektedir. 

Şu anda Türkiye'de, 1 milyon 350 bin işçi emeklisi vardır. Sorun yalnızca 62 578 kişinin 
durumunun düzeltilmesi de değildir. Eğer tümüne birden çözüm bulamazsak, 62 578 kişinin 
durumu ve geleceği nedir, belli uygulamadan sonra neler uygulanacak ve ne düzenleme getiri
lecek; bunların da açıkça ortaya konması gerekirdi. 

Hükümet, telafi edici olarak, 3522 sayılı dondurma yasasında gösterdiği kararlılığı, 3395 
sayılı Yasanın hazırlanmasında da gösterseydi, borçlanılan miktarlar, yasanın yürürlüğe gir
mesinden sonra, enflasyon oranındaki faiziyle birlikte mağdurlara geri verilerek, anormal uy
gulamaya son verilebilirdi; ama, Hükümet bu kararlılığı, gösterememiştir. 

BAŞKAN '— Sayın Ateşoğulları, lütfen bitirin. 
KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Bitiyor, bir sayfam kaldı efendim. 
Çünkü, işçi emeklileri 4 milyon 200 bin ve 5 milyon 40 bin lirayı bulabilmek için, işten 

erken ayrılmak zorunda kalmışlar, kıdem tazminatlarını daha az almışlar ve onu da SSK'ya 
yatırmışlar, bazı şeyleri satmak zorunda kalmışlardır. Kısacası, devlete güvenmişler ve ikinci 
banker olayını yaşamışlardır. 

Bu konunun köklü çözümü şöyle olabilirdi : Gösterge tablosu ve ayrıca bir üst gösterge 
tablosu gibi iki görüntülü ayrım kaldırılabilir; olay, insanca yaşantıyı sağlayacak bir taban üc
retiyle başalatılabilir ve gösterge tablosundaki alt sınır yükseltilerek yelpaze açılır, tüm emekli
lere yoksulluk sınırı üstünde bir aylık bağlanması sağlandıktan sonra, mağdur edilen 62 578 
kişiye, alınan paralann, enflasyon oranındaki faiz oranıyla birlikte ödemesi yapılarak, mağdu
riyetleri önlenebilirdi. 

Tasarıda bu eksikleri gördüğüm için, aleyhine oy vereceğim. 
Tümünüze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Mahmut Almak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, süper 
emeklilerle ilgili yasa, takriben yirmiyedi ay önce Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasına 
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rağmen, siyasal iktidar, kamuoyunda "süperzedeler" olarak bilinen bu insanların karşı karşı
ya bulundukları bu çıkmaza bugüne kadar herhangi bir çözüm getirmemiş ve gerçekçi bir çö
zümle ilgili olarak da ciddî bir çalışma başlatmamıştır. 

Bugünlere nasıl gelinmiştir; öncelikle buna bakmak gerekir : Bilindiği gibi, İktidarın ya
pay gündem yaratma gibi bir özelliği var. Yapay gündemler yaratarak, halkın karşı karşıya bu
lunduğu sorunları ikinci plana attırmak, halk yığınlarının işsizliğe, pahalılığa baskılara yöne
len dikkatlerini başka alanlara çekmek, İktidarın öteden beri başvurduğu ve itiraf etmek gere
kir ki, büyük ölçüde de başarılı olduğu en önemli yöntemlerden birisidir. 

Bankerlik olayını yaşadık, bir faciaydı; televizyonda boy boy reklamlar verildi ve kamuo
yuna çok cazip bir olay olarak sunuldu. Elinde, avucunda üç beş kuruşu olan insanlar banker
lere koşmak zorunda bırakıldılar ve bildiğiniz gibi, bu insanların hepsi battı, daha doğrusu 
bu iktidar tarafından batırıldı, ortada bırakıldı... 

Değerli milletvekilleri, yine, yapay gündem yaratma çabasına yönelik genel afla ilgili spe
külasyonları da üç dört yıldır sürekli olarak izliyoruz ve görüyoruz. ''Genel af çıktı, çıkacak" 
deniyor; haber manşetlere geçiyor, günlerce kamuoyunda tartışılıyor, politikacılar tartışıyor; 
ama, genel af bir türlü çıkmıyor, çıkarılmak istenmiyor. Yine yapay bir gündem... 

"Eyalet sistemi getireceğiz; İstanbul'u bölgeler böleceğiz" deniyor, günlerce tartışılıyor, 
yine ortada bir şey yok... 

Kürt halkını etkilemek, Musul ve Kerkük hayallerini gerçekleştirmek, AT'ın kapılarını zor
lamak ve benzeri nedenlerle, "Kürtçe serbest bırakılacak" deniyor; ama yine ortada bir şey 
yok; dağ fare doğuruyor. Yine yapay bir gündem... 

Şimdi, birilerinin, kimi çevrelerin, vurgunlarını ve talanlarını, haksız kazançlarını, kara 
paralarını temize çıkarma operasyonunu şimdi borsada da yaşıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Alınak, süper emekliler yasasını görüşüyoruz... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Tamam efendim, konuya geliyor ve hemen bitiriyorum. 
Keza, İstanbul İl Başkanlığı, yinetyle yapay bir gündem... 
Siyasal iktidar, süper emeklilikle ilgili olarak da yine böylesine bir çaba içerisine girmişti. 

Süper emeklilik konusu tartışıldı, çok parlak laflar edildi, heyecan doruğa çıktı ve derken bir 
yasa çıkarıldı; insanlarımız, ellerinde avuçlarında ne varsa süper emekli olabilmek için sattı
lar; ama dolandırıldılar... Kim dolandırmıştı?.. Siyasal iktidar dolandırmıştı. Yani devlet, ken
di yurttaşını bir parasal kaynak olarak, bir fon kaynağı olarak kullanmıştı, sömürmüştü, pa
rasını gasp etmişti; toplamış, olduğu bu paraları başka birilerine, hayalicilere, benzeri çevrelere 
yedirmişti. 

Değerli milletvekilleri, işte, süper emeklilikte yaşanan trajedi de budur; ama, yine de bir 
türlü sonuca varılmadı, varılmak istenmedi. Bugün, bu iş öylesine bir noktaya getirilmiş ki, 
teknik bir konudur, içinden çıkılamıyor. Ben iddia ediyorum; ben dahil, çoğu milletvekili ar
kadaşım da, bu karmaşıklığın içinden nasıl çıkılacağını bilememektedir ve sorunu bütün bo
yutlarıyla kavrayamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, peki, ne yapılmalıdır?.. 1987 yılında, 4 milyon 200 bin Türk Lirası 
ile, bir yıl sonra, yani 1988 yılında 5 milyon 40 bin Türk Lirası ödeyenlere, cari katsayı ve yüzde 
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SO göstergenin karşılığı olan 872 2S0 Türk Lirası telafi edici ücretin ödenmesi gerekmektedir. 
Bu da yeterli olmayıp, bu ödemenin, söz konusu mağduriyetin başladığı 26.10.1988 tarihinden 
itibaren başlatılması ve ayrıca, birikmiş alacakların Hazinece karşılanması da gerekmektedir. 

Bu Genel Kuruldan bu doğrultuda bir karar çıkmadığı sürece, süperzedeler daha da çok 
zedelenecek, daha da çok mağdur olacaklardır. Gerisi çözüm değildir; gerisi aldatmacadır, ge
risi boş umuttur... 

Teşekkür eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Almak. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Etmeyenler... Maddelere geçilmesine karar verilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklen
miştir. 

"GEÇtCt MADDE 76. — a) Geçici 70 inci madde uyarınca kuruma borçlanma primi 
ödeyerek malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık almakta olanlardan, 4 200 000 TL. 
borçlanma primi ödeyenlere malullük, yaşlılık ve ölüm'aylığı aldıkları sürece ve aylıklarla bir
likte 330 000 TL.; 5 040 000 TL. ödemiş olanlara 400 000 TL. telafi edici ödeme yapılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. dan daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapıla
cak telafi edici ödeme, ödedikleri borçlanma primi ile orantılı olarak hesaplanır. 

Telafi edici ödeme bu kanuna göre ödenmekte olan gelir ve aylıklara uygulanan katsayı
daki artış oranında artırılır. 

ödeme dönemlerine göre peşin ödenen telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 

b) ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine 
imkftn veren her tahsis dosyası için ayn ayn hesaplanır ve tamamı hak sahiplerine eşit şekilde 
paylaştırılarak ödenir. 

c) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle, Ek 12 nci maddeye göre ödenen 
evlenme yardımının hesabında, telafi edici ödeme nazara alınmaz. 

d) Telafi edici ödeme almaya hak kazandıktan sonra ölen aylıklının hak sahipleri hak
kında da yukardaki esaslara göre işlem yapılır. 

e) Telafi edici ödeme, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun hesaplaşma ile ilgili hükümlerinin uygulanmasın
da nazara alınmaz. 

f) Telafi edici ödeme her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Var efendim. 

— 288 — 



TJB.M.M. B : 91 7 . 3 . 1991 O : 1 

BAŞKAN — Şahsınız adına... 

' M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, ben bu madde üzerinde kişisel istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, size de veririz, soruyorum. 

Sayın Bayazıt, şahsınız adına buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu tasan, bir yara
yı sarmaya yönelik. Metninde geçen kelimelere rağmen, telafi edici olmasa da, bir süredir ka
nayan bir yarayı sardığı için, Grup olarak ve kişisel olarak, yetersiz görsek de yanındayız. Vere
ceğimiz önergeler kabul edilmese de, biz yine bu tasarıya olumlu oy vereceğiz. 

Ancak, ben iki hususu vurgulamak için söz aldım. Birinci nokta, bu uygulamayla, süper 
emeklilik uygulamasıyla, vatandaşların vicdanında yer almış geleneksel bir yargının yıkılmış 
olmasıdır. Ekonomik yaşamda, ekonomik alanda devleti küçültmeyi kendisine hedef ve pren
sip edinmiş olan iktidar, süper emeklilik macerasıyla, vatandaşların karşısında devleti manen 
de ufaltmış ve küçültmüştür. 

Bugün siz, bir kişinin uğradığı maddî zararı, ana parasını, faizini, vesairesini vermek su
retiyle telafi edebilirsiniz; ama, bir şahsın uğradığı manevî zararı, bir şahsın değer yargıların
daki manevî çöküşü telafi etmeniz mümkün değildir, tşte bu tasarı, maddî yönden yetersiz ol
duğu gibi, bu açıdan da, manevî açıdan da yetersizdir. 

Sayın Başkanım, değinmek istediğim ikinci konu, bu tasarı nedeniyle muhalefetin suçlan-
masıdır. Biz, Sayın Bakanla komisyonda bir centilmenlik anlaşması yapmıştık; bu önergeyi mu
halefetin vereceği konusu dile getirilmeyecekti. Yanlış bir yaklaşımdı; ama, ANAP sözcüsü Sa
yın Komisyon Başkanı, maalesef, Anayasa Mahkemesinin iptaline neden olan şekli getiren öner
geyi muhalefet partisi milletvekillerinin verdiğini, bir talihsizlik neticesi telaffuz etti. Bu mev
zu komisyonda görüşüldükten ve dile getirildikten sonra düşündüm; o zaman ben, geçen dö
nemde Bütçe Komisyonunda üyeydim, böyle bir önerge verdiğimizi hatırlamadım. Vermiş ol
sak dahi, İktidarın, müstakilen bizim verdiğimiz bir önergeyi kabul etmiş olabileceğini müm
kün görmedim. Nihayet, Bütçe Komisyonundan başlayarak araştırdım, arşivden dosyayı bul
dum, önergeyi çıkarttım, önergede Anavatan Partili iki arkadaşımızın imzası vardır; biri Ada
na Milletvekili Sayın Akgün Albayrak, diğeri Çorum Milletvekili Ünal Akkaya arkadaşımız
dır. önerge, ikibuçuk sayfa ve daktiloyla yazılmış bir önergedir. Yani, önceden pişirilmiş, kota
rılmış bir önergedir ve gerekçesi calibi dikkattir. Biliyorsunuz, değişiklik, ödenecek paranın 
beş yıl taksitle ödenmesi ve beşinci yıl sonunda süper emekli maaşına hak kazanılması konu
sundadır. Tasarı ilk defa bu şekildeydi. Değişiklikte ise, "defaten ödeyenler derhal alsınlar"' 
şekliyle bir öneri yer alıyor ve gerekçesinde de "Bundan yararlanacakların yaşları bir hayli ile
ridir, bu itibarla bu önerge verilmiştir" deniliyordu. Yani, Allah geçinden versin, bunların bir 
ayağı çukurdadır, bu maksatla bu önergeyi veriyoruz! Bu parayı defaten ödeyenler, bu maaş
tan anında istifade etsinler düşüncesiyle verilmişti, önergedeki gerekçe de bu şekilde. 

Değerli arkadaşlarım, yasa, bittabiî Meclisin ürünüdür. Bazı önemli Meclis kararlarına, 
muhalefetin, gerekçe göstererek iştirak etmemesi bir vakıa ise de ve onun sorumluluğunu tarih 
huzurunda, Türk halkı huzurunda tekabbül etmemiş olması bir vakıa ise de, bu, delinin kuyu
ya taş atması gibi değil ama, hepimizin iyi niyetle yaptığı bir tasarruftur. Meclis, Hükümet 
ve Cumhurbaşkanının devreye girmiş olması nedeniyle bir devlet tasarrufudur. Bu nedenle, ta
sarının ilk kanunlaştığı dönemde süper emeklilerin Anavatan İktidarına ve zamanın Çalışma ve 
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Sosyal Güvenlik Bakanına yağdırdıkları iltifatlardan nasıl muhalefete pay vermemişseniz, aynı 
davranışı göstererek, hatalı diye nitelendirdiğiniz bu tasarruftan da kendi payınızı almanız icap 
eder. 

Ben bu konuyu vurgulamak için söz aldım. Tasarının süper emekliler için hayırlı olmasını 
diliyorum. Yeterli görmediğimizi tekrar vurguluyorum. Tüm işçi emeklilerin durumunu geliş
tirecek, değiştirecek gösterge rakamlarını, yeniden değişmiş olsa dahi, günün ekonomik şartla
rına uyduracak düzenlemeleri beklediğimizi arz ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Kul, şahsınız adına buyurun. 
Sayın Kul, sizin de süreniz S dakikadır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) —• Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kamuoyunda "süper emeklilik olayı" diye adlandırı

lan, "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" 
üzerinde kişisel olarak söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 9 Temmuz 1987 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3395 sayılı Ya
sayla, çalışmakta olan ve emekliliği dolmuş işçilerle, yine emekli olmuş ve 1 400 gösterge üze
rinden emekli maaşı alanların, geriye doğru beş yıl borçlanmak suretiyle ve beş yıllık süre için 
süper prim ödeyerek, süper emekli olmalarına hak kazandırılmış. Devletin getirdiği bu yasaya 
güvenerek, bu haktan yararlanmak isteyen emekliler, evini, arabasını, arsasını veya ziynet eş
yalarını satarak 4 milyon 200 bin lira veya 5 milyon 40 bin lirayı tedarik ederek yatırmışlar; 
o günde çalışanlar ise, erken emekli olarak aldığı kıdem tazminatının tamamını süper prim 
olarak yatırarak süper emekli olmaya hak kazanmışlar, tşçi emeklilerinin, bu riskin altına gir
melerinin tek hedefi ve amacı, geleceğe güvenle bakmak, gelecekte mutlu bir yaşam kurmaktı. 
Başta 6 400 gösterge üzerinden maaş alan bu insanların geleceğe güvenle bakmaları, 3395 sayı
lı Yasanın 5 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, geleceğe 
güvenle bakma ve mutlu yaşama hevesleri kursaklarında kaldı. 

3395 sayılı \asa çıkarken, biz, bu yasanın yanlışlığını, sakıncalarını söyledik; ama, o za
man dinletemedik. Eğer emeklilerimize verilen maaşlar yetmiyorsa, bunlarla geçinemiyorlarsa 
ve bunu biliyorsanız, onlara geçinebilecekleri kadar maaşı, hiçbir karşılık almadan, hiçbir kar
şılık beklemeden, süper prim almadan ödemek zorundasınız; ama, bu yapılmadı. Devlet bir 
banker gibi davranarak, 62 500 insanımızdan süper prim toplayarak, bu primleri ödeyenlere, 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararına kadar, süper primlerin faizi ile süper bir maaş ödenmiş
tir. Ancak, yedisi Yargıtay aracılığıyla, üçü de Samsun tş Mahkemesince olmak üzere 10 nor
mal emekli vatandaşımızın açtığı iptal davası sonucu, bu yasanın Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmesi üzerine, süper emekliler büyük kayıplara uğramışlar, ki bu Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararı konusunda da kamuoyu yanıltılmıştır. Birçok ANAPTı bu konuyla ilgili ola
rak, kendilerine gelen süper emeklilere, "Bu yasayı SHP'Iiler iptal ettirdi, gidin onlardan hesa
bını sorun" diye yanlış adres göstermişlerdir/Halbuki, bu yasanın iptali için, SHP'nin iptal 
davası açmadığını da hepsi bildiği halde, yanlış adres göstermişlerdir. SHP, bu yasanın yerine 
ücame edilmek üzere hazırlanmış olan 3522 sayılı Yasanın iptali için dava açmıştır. O da Ana
yasa Mahkemesinden geriye döndü. 
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Anayasa Mahkemesine, Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesince, 3395 sayılı Kanunla 506 sayı
lı Yasaya eklenen Geçici 70 inci maddenin, Anayasanın 2 nci, 10 uncu, 60 inci ve 65 inci mad
delerine aykırılık iddiasıyla dava açılmış; ama, Anayasa Mahkemesi, sadece 2 nci, 10 uncu ve 
60 inci maddelere aykırılıktan bozmuştur. Bu da, eşitlik kavramından kaynaklanıyor. Tabiî, 
temelde o geliyor. 

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararından sonra, bu yasanın yerine geçici çözüm olarak 
düşünülen 3522 sayılı Yasa çıkarılıyor, tşte, bu yasanın çıkmasından sonra süper emekliler mağdur 
olmaya başlıyor. Kamuoyuna yanlış aktardığınız SHP, bu 3522 sayılı Yasa için iptal davası aç
mıştır. 

3522 sayılı Yasanın iptal talebinin, ayın mahkemece reddedilmesi, belki bugünkü uygula
maya hukukî haklılık kazandırmaktadır; ama, bu hukukî haklılık, sosyal haklılığı getirmemek
tedir, getirmeyeceği de açık bir gerçektir. Çünkü, 3395 sayılı Yasayla süper emekli olanların, 
o tarihte 4 200 000 lirayı tedarik etmek için sattıkları mal varlıklarının bugünkü değeri 60 -
70 milyon Türk Lirasıdır. Yine, o günkü kıdem tazminatlarıyla bu parayı zor tedarik eden emek
lilerimiz, eğer o gün emekli olmayıp, bugünü beklemiş olsaydılar, bugün 5 100 gösterge üzerin
den emekli olacaklardı, ki alacakları tazminat tutarı bugünkü para ile 70 milyon Türk Lirası 
olacaktı. Bu yasadan yararlanmayıp, zaman içerisinde prim ödeyerek 1990 yılı içinde emekli 
olanlar 4 050 gösterge üzerinden emekli oldular. 1991 yılı içerisinde emekli olacaklar ise 5 100 
gösterge üzerinden, 1992 yılında emekli olacaklar ise 6 400 gösterge üzerinden emekli olacak
lardır. Bu şekilde emekli olanlar, bu primlerini 5 yıl içerisinde ödeyerek, hem de maaş alarak 
ödeyerek, bugünkü süper emeklilerden daha büyük, daha yüksek bir maaş almaktadırlar... 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Süper emekliler, ileriye dönük 5 yıllık prim tutarını, 1987 yılında topluca ödemelerine karşın, 

bugün emekli olanlar kadar dahi maaş alamamaktadırlar. Anayasa Mahkemesi, ayrıcalık ta
nınmayacağı ve eşitlik ilkelerine ters düştüğü savıyla, söz konusu yasayı iptal ederken, bugün 
bu yasadan yararlanmış olanların aleyhine de bir eşitsizlik, haksızlık açıkça ortaya çıkmıştır. 
O zaman, yapılacak şey, bu yasadan zarar görenlerin durumlarını düzeltmek ve bu eşitsizliği 
kaldırmak için yapılmalıydı. Ancak, nedendir bilinmiyor; ama, mevcut siyasal iktidar, böyle 
bir yanlışlığı düzeltmek ve böylesine bir dengesizliği ortadan kaldırmak için, kendiliğinden ha
rekete geçmiyor; birçok olaylarda olduğu gibi, bu konuda da insanlarımızın, hele ki, emekli 
olmuş insanlarımızın sokaklara dökülmelerini bekliyor, eylem yapmasını bekliyor, dernek kur
masını bekliyor, tktidar, süper emeklilerin, bu konuda, dünya aleme seslerini duyurmalarını 
bekleyerek, süper emeklilerin iyice mağdur olması ve bunun sonucu olarak da, Hükümeti teh
dit etme noktasına gelmelerinden sonra, soruna çözüm bulma çabasına girmiştir. Ancak, bu 
sefer de, "Şöyle yaparsak Anayasaya aykırı olur, böyle yaparsak Anayasaya aykırı olur" sav-
saklamalarıyla, Anayasanın arkasına sığınarak, bugüne kadar bu işi uzatmıştır. 

Bugün ise, yepyeni bir buluşla, yepyeni bir tasarıyla karşımıza geliyorlar. Sözümona, geti
rilen bu değişiklikle, yasa, Anayasaya uydurulmuştur; ancak, süper emeklilerin mağduriyetini 
önlemeye yetmeyen bir tasarı ile karşı karşıyayız. 

Hükümet, nedense, bu tasarıyı hazırlarken, Anayasaya uygunluk konusunda gösterdiği 
hassasiyeti diğer konularda kesinlikle göstermiyor. Anayasaya uyma konusundaki dikkatinize, titizli-
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ğinize teşekkür ediyorum; ama, diğer konularda da en az bu kadar titiz bir şekilde ve hassasi
yetle davranmanızı bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen bitirin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım, son cümlelerimi 

söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan ile, süper emeklilerin sorunları çözümlenmiyor, bu hak
sızlık ortadan kalkmıyor. Süper emekliler, artık sizden umutlarını kesmiş durumdalar; "ANAP'-
tan bu kadar yeter" diyorlar ve sorunlarının köklü çözümü için sizden sonra gelecek hükümet
leri bekliyorlar. 

Süper emekliler direndiler, yürüdüler, bağırdılar, dernek kurdular; ANAP'ın, Hükümetin 
ve Sayın Bakanın kızdığı, hoşlanmadığı şeyleri yaptılar; az da olsa, istediklerini elde ettiler. 
Türkiye'deki normal emeklilere, 1,5 milyon işçi emeklimize sesleniyorum : "Siz de deneyin" 
diyorum; aynı yöntemleri siz de denerseniz, koparırsınız; başka türlü koparmak mümkün de
ğil. Bugün, 700 göstergeden maaş alan bir emeklimiz, çıplak 225 bin lira, yakacak yardımıyla 
birlikte 381 bin lira maaş alıyor. 

Onlar da denemeli. Denemedikleri, takdirde, sizin bunu kendiliğinizden çözmeniz müm
kün değil. Onların da aynı yöntemlerle haklarını alacaklarına inanıyorum. Siz kızsanız bile, 
biz gittik, Zonguldak'ta yürüdük; Sayın Bakan da bu kürsüden yanlışlığını söyledi. Demek 
ki, size karşı yapılan... 

BAŞKAN — Lütfen bitirin Sayın Kul. Uyanlarımın bir faydası olmuyor; lütfen bitirin artık. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim, saygılar 

sunarım. 
BAŞKAN — Geçici 76 ncı madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
önergeler vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 512 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesine bağlı Geçici 
76 ncı Maddesinin (a) bendinin birinci paragrafındaki "330 000 TL."nin, "513 000 TL."; 
"400 0Q0 TL."nin, "615 000 TL." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Veli Aksoy 
tzmir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 512 sıra sayılı Tasarının 1 inci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kâzım özev 
Tokat 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Neccar Türkcan 
tzmir 
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Güneş Müftüoğlu Vefa Tanır 
Zonguldak Konya 

ibrahim Gürdal Ertekin Durutürk 
İsparta İsparta 

Fuat Kılcı Baki Durmaz 
izmir Afyon 

Abdullah Ulutürk Aykon Doğan 
Afyon İsparta 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 76. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan aylık bağlananlardan 
Geçici 70 inci Madde uyarınca Kuruma borçlanma primi olarak 4 200 000 Türk Lirası veya 
5 040 000 Türk Lirası ödemiş bulunanların aylıkları; 4 050 gösterge, cari katsayı ve emeklilik 
aylık bağlama oranı esas alınarak ödenir. 

Yukarıdaki miktarlardan daha az borçlanma primi ödemiş olanların göstergeleri, ödedik
leri borçlanma primi ile orantılı olarak tespit edilir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, oylayacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 512 sıra sayılı Tasarının 1 inci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 76. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlananlardan 
Geçici 70 inci Madde uyarınca Kuruma borçlanma primi olarak 4 200 000 Türk Lirası veya 
5 040 000 Türk Lirası ödemiş bulunanlann aylıkları; 4 050 gösterge, cari katsayı ve emeklilik 
aylık bağlama oranı esas alınarak ödenir. 

Yukarıdaki miktarlardan daha az borçlanma primi ödemiş olanların göstergeleri, ödedik
leri borçlanma primi ile orantılı olarak tespit edilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Top
lantı ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Katılmı
yoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 512 sıra sayılı Kanun Tasarmın çerçeve 1 inci maddesine bağlı Geçici 
76 ncı Maddesinin (a) bendinin birinci paragrafındaki "330 000 TL."nin, "513 000 TL."; 
"400 000 TL."nin, "615 000 TL." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Etem Cankurtaran 
tçel 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Top

lantı ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeniz üzerinde konuşmak üzere buyurun Sayın Cankurtaran. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Partisi 

Grubu adına konuşan Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olan değerli arkadaşımız, cid
dî bir açıklamayla, yapılan bu hesaplamanın, 4 050 göstergeye göre yapıldığını, 330 bin liranın 
ve 400 bin liranın da bu gösterge ile 1 560 göstergesi arasındaki farktan kaynaklandığını anlat
tı; doğru bir anlatımdır. 

4 050 göstergenin uygulandığı tarih 1990'dır. Oysa, bugün görüştüğümüz tasarının yürür
lük tarihi -biraz sonra gelecek- 1.1.199l'dir; yani 1991 yılındaki gösterge 5 100'dür. 

Ben de, "Gösterge tablosuna farklı intibak yapılmasına Anayasa cevaz vermiyor" gibi bir 
düşünce tarzı ortaya çıkarıldığı için, 5 100 üzerinden bir hesaplama yaparak, 4 200 000 lira 
ödemiş olan arkadaşlara 513 bin lira, 5 040 000 lira ödemiş olan arkadaşlara da 615 bin lira 
verilmesi gerektiği hesabını çıkardım sonuç olarak. 

Eğer, bu kanunun 1991 yılında yürürlüğe girmesini, adaletli bir sonuç çıkarılmasını ve bu 
insanların uğramış oldukları zararları bir ölçüde gidermek istiyorsanız, 4 050 ile 5 100 gösterge 
arasındaki bu farkı, bu insanlara vermeniz, gerektiğine inanıyor, önergenin kabulünü diliyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Geçici 76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Geçici 77 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 77. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ku
ruma yazılı olarak başvuranların, geçici 70 inci madde uyannca kuruma ödedikleri borçlanma 
prim tutarının tamamı kendilerine iade edilir. Primleri iade edilenler hakkında Geçici 76 ncı 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen geçici 76 ve geçici 77 nci madde ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına Eklenen Geçici 76 ncı Maddede Belirtilen Telafi Edi
ci ödemenin Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Mahmut Almak Mehmet Ali Eren 
Kars İstanbul 

Ahmet Türk İbrahim Aksoy 
Mardin Malatya 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

I 

Gerekçe : Mağdur emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir yıl önce 
kanun hükmünde kararname hazırlanıp aylık (300) bin TL. faiz ödenmesi öngörülmüştür. Bu 
ödeme bugüne kadar yapılamadı. Nedeni ise, 4 200 000 Türk Lirasının yüzde 7 faizi olarak 
hesap edilerek verilmek istenen 300 bin Türk Lirası, sabit bir değer olduğundan taraflarca be
nimsenmemişti. 

Şimdi ise, 330 bin TL. veriliyor. Meblağ eskisine yakın, sadece katsayıya bağlanmakla ye
rinilmiş. Gene yetersiz ve adaletsiz. 

Bunalımı doruğa eren bu insanlar bundan bir yıl önce önerilene yakın bu meblağı kabul 
etmiş değiller. Çaresiz boyun eğiyorlar. 

Telafi edici diye adlandırılan bu miktarın yarayı kapatması ve olayı telafisi olanaksızdır. 
Ama, geriye doğru bir yılı kapsarsa, bu insanlar biraz nefes alacaklardır. 
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BAŞKAN — Diğer Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili tasarının yürürlük mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Etem Cankurtaran 
tçd 

Kâzım özev 
Tokat 

Veli Aksoy 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Cemal Sevmen 
Nevşehir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Gerekçe : Süper emeklilikten yararlananların uğradıktan mağduriyetin bir bölümünün gi

derilmesi için, yürürlük tarihinin 1990 yılı başından başlatılmasının yararlı olacağı düşünül
mektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 512 S. Sayılı Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu Vefa Tanır 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Konya 
İbrahim Gürdal 

İsparta 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, her üç önerge de aynı mahiyette olduğu için, üçünü 
birden işleme koyacağım. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — Her üç önergeyi birlikte oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... önergeler kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nd madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
3 Öncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasannın tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştınlmak suretiyle yapılmasını oylan

mza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÎLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — Oyunun rengini belirtmek için "Söz isteyen var mı" 
diye sormadınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — önceden bildirseydiniz efendim. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oylama yapılacaktır. Kupalan lütfen 

dolaştırın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların aynmı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 306 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının oylama sonucunu duyuruyorum : 208 katılım var; 204 
kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bu şekilde, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Süper emekliler için hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Zamanın ilerlemesi ve grupların da mutabakatına binaen, Meclis araştırması ve genel gö
rüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 12 Mart 1991 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, istanbul Sarıyer Küçükarmutlu Mahallesinde yapılan 

operasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nunyazılı cevabı (7/1867) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 

Mahmut Alınak 
Kars 

İstanbul Sarıyer Küçükarmutlu Mahallesine yapılan operasyonda görev alan polis, asker 
ve sivil güvenlik görevlisi ne kadardır? 

Mahalleyi saat 05.30 sıralarında saran güvenlik görevlilerinin mahalle sakinlerini zor kul
lanarak evlerinden ve yataklarından dışarı çıkarıp kar, buz ve çamurla kaplı zemine yatırdıkla
rı ve copladıkları doğru mudur? 

Polisin "Allah Allah" diyerek insanlara saldırdığı ve "polisin mahalleye giremeyeceği söy
leniyordu. istersek karılarınızın koynuna bile gireriz" dedikleri doğru mudur? Telsiz konuş
malarında "falanca tepeyi elegeçirdik" sözlerinin kullanıldığı ve mahalle sakinlerine alevi olup 
olmadıklarının sorulduğu doğru mudur? Doğru ise Küçükarmutlu Mahallesi başka bir ülke
nin toprakları olarak mı kabul edilmektedir? Değil ise kim ne hakla bu şekilde beyanda bulu
nabilmektedir? 

Operasyon sırasında kapı ve pencereler kırılmış mıdır? Kırılmış ise sayısı ne kadardır? 
Olayda Aziz tşeri isimli yurttaşın kalça kemiğinin kırıldığı doğru mudur? Yine Hüseyin 

Kır, Fatma \alın, Mustafa Gökdere, Zihni Çelik, Hüseyin Gökdere, Hasan Karakullukçu, Ali 
özen, Menekşe özen, Çiseli Çağlar ve İpek Yılmaz'm vücutlarının çeşitli bölgelerinden darp 
edilerek yaralandıkları doğru mudur? Polisin başvurduğu zor kullanma, insanları döğme ve 
yaralamayı da kapsamakta mıdır? Bütün bu darp, yaralama, hakaret ve mesken tahribatları 
ile ilgili olarak herhangi bir soruşturma açılmış mıdır, ya da açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 6.3.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top. 01. (E)-7/l867/057048 
Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 13.2.1991 gün ve 7/1867-6838/30550 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 18.2.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-969/01(660 sayılı yazısı. 

O : 1 

/ 
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Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne. sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

istanbul'da çeşitli tarihlerde ideolojik eylemlerde bulunan yasa dışı örgüt elemanlarının 
Sarıyer - Küçükarmutlu'da saklandığı yolunda vatandaşlardan alınan ihbarı değerlendiren gü
venlik kuvvetleri, 31 Ocak 1991 günü örgüt elemanlarını yakalamak üzere belirtilen Küçükar-
mutlu'ya gittiklerinde, (30-40) kişilik bir grup, taşlı ve sopalı saldırıda bulunarak görevlilerin 

- ikazlarına rağmen üzerlerine patlayıcı madde atarak yaralanmalarına sebep olan ve fiili muka
vemette bulunan saldırgan şahıslardan; 

tlyas Çağlar, Hüseyin Gökdere, Necip Şahin Akkuş, Zihni Çelik, Menekşe özen, Duran 
tzzet, Hasan Karakullukçu, Çiçek Sur, Mustafa Gökdere, Niyazi Çağlar, tpek Yılmaz (Dur
sun), Rıza Erkmen, Hüseyin Artar, Selahattin Celep, Mehmet Ali Yılmaz, Yaşar Şahin, Ali 
özen, Çiğseli Çağlar, Cengiz Güneşer ve Rıza özen adlı şahıslar yakalanmışlar, sevk edildikle
ri tlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest* bırakılmışlardır. 

önergede iddia edildiği gibi, görevlilerin zor kullanmaları ve vatandaşa fena muamelede 
bulunmaları söz konusu olmadığı gibi, inanç ve düşünceleri ile ilgili herhangi bir soru da tev
cih edilmemiştir. 

Kalça kemiğinin kırıldığı öne sürülen Aziz İşeri, bu olayla ilgisi olmayıp, kalça kemiği de 
kırılmamıştır. 

Görevlilerce olay yerinde yapılan aramada; fazla miktarda yasaklanmış yayın, yazı ve tek
sir makinesi, 6 adet el yapısı bomba, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bomba yapımında kullanılan 
fazla miktarda kimyevi madde yakalanmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakam 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen'm, Körfez krizi ve ekonomik stkmtılar gerekçe gösterilerde 
isten çıkarılan işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Ayktt'unyazdt cevabı 
(7/1889) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.2.1991 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Körfez krizi bahane edilerek ve ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek son günlerde çe
şitli iş yerlerinden önemli sayıda işçi çıkarılmıştır. Çıkarılmayada devam edilmektedir.' * 

Ülkemizde aktif iş gücünün 4 milyonu işsiz iken böyle bir gerekçeye sığınarak bu büyük 
işsizler ordusuna yeni işsizler ekleyip, toplumsal bir çalkanUya ortam hazırlandığı kuşkumuz 

• günbe gün artmaktadır. 
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Böylesi bir fırsatı ganimet sayarak tüm ekonomik yükü çalışan kesimin sırtına yüklemek 
kuşkusuz insafla bağdaştırılamaz. 

Bu yönde Sayın Çalışma Bakanlığı olarak; 

1. Son bir kaç aydır bu gerekçe ile ülkemizde kaç işçinin işten atıldığını biliyor musunuz? 
2. Son toplu iş sözleşmeleri (örneğin Teksif ve Türk Metal toplu iş sözleşmeleri) aktedi-

Iirken müzakerelere uzlaştırmaca olarak katıldığınız kamuoyunca bilinmektedir. 

Bu iş kollarında toplu iş sözleşmelerini takiben yoğun işçi tasfiyesine girişilmiştir. 
a) Toplu sözleşme aşamasında acaba ücretlere zam, işine son telkini sizin tarafınızdan 

empoze edilmiş midir? 
b) Körfez krizi bahane edilerek ekonomik sıkıntıların ve iflasların yükünü sadece çalı

şan kesime bindirilmesi sizce insafla ve sosyal adaletle bağdaşır mı? 

3. Bu gerekçe ile ülkemizde yapılan işçi çıkarma operasyonlarının millî birlik ve bütün
lüğü bozacak toplumsal olayların meydana gelmesini önlemek için hangi önlemleri almayı dü
şünmektesiniz? 

4. Bu toplumsal yarayı sarmak için aldığınız önlem var mıdır? Varsa nelerdir? 

T.Ç. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7.3.1991 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/3932/008435 

Konu : Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 20.2.1991 tarihli, 7/1889-6927/30988 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in tarafımdan cevaplandırıl

ması istenilen "körfez krizi bahane edilip ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilmek suretiyle son 
günlerde çeşitli işyerlerinde önemli sayıda işçi çıkarıldığı ve çıkarılmaya da devam edildiği" 
konusundaki 14.2.1991 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukukî münasebetler 1475 sayılı tş Kanunu
nun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 

Söz konusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi-işveren münasebetleri ve dola
yısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız
ca takip edilmekte ve denetlenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızda mevcut bulunan ve bütün işkollarını kapsayan ista-
tistiki bilgilere göre, körfez savaşı ile ilgili dönemde yani 2.8.1990 tarihinden Aralık 1990 ayı 
sonuna kadar işten ayrılmalarda 85 263 kişilik bir artış gözlenmektedir. 

Buna mukabil 1990 yılının aynı dönemindeki çıkışlara oranla işe giren işçi sayısında 51 742 
kişilik bir artışın meydana gelmiş olması sebebiyle işten çıkarılma iddialarının, bu durumunda 
dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

tşten ayrılmalar içinde tensikatların oranı binde 1 ile 5 arasındadır. 
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Körfez krizi döneminde işten ayrılan işçilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat işyerlerinde ça
lışan ve işyerinin kapanması sonucu zorunlu olarak işten çıkarılan işçiler ile mevsimlik ve kam
panya işçileri olmakla birlikte diğer bir kısmını da (kendi isteği ile ayrılma, Emeklilik, tş Biti
mi, Tensikatlı, Vefat, Naklen Tayin, İşyeri Devri, Disiplin Kurulu Kararı, Malulen Emeklilik, 
Devamsızlık, İşe Ara Verilmesi, Askerlik, Ücretsiz İzin, İşyeri Kapanması, Evlenme, Geçici İş
çi, Başka İl'e Taşınma, 147S sayılı İş Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddelerine göre, deneme 
süresi içinde işten çıkarma) suretiyle ayrılmalar teşkil etmektedir. 

Bu arada,-bazı işyerlerinde insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına sebep olan, yeni 
teknolojilerin otomasyonu zorunlu hale getirmesi, bilgisayarların gelişmesi ve ucuzlaması, me
kanik tezgâhların ve elektronik test setlerinin otomatik hale.dönüşmesi gibi gerçeklerin de gözardı • 
edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizde uygulanan çalışma yasalarında hiç bir işverenin çalıştırdığı işçi
sine bir takım zorunlu sebeplerin ortaya çıkması halinde iş akitlerini feshederek çıkışlarını ver
mesini engelleyen düzenlemelere yer vermemiştir. 

Kaldıki, 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde; işverenlerin bu Kanunun 13 ncü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işlerine son verdikleri ve 16 nci maddenin 111 inci bendi 
gereğince iş akitlerini feshettikleri işçilerin yerine çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay 
içinde başka işçi alamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Maddenin devamında da bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işverenin durumu uygun araçlarla yayınlayacağı ve işçinin kaydettirdiği adresine noter 
aracılığı ile duyuracağı ve Tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvurmayanların 
bu hakkının düşeceği işlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde de 
işverenin yeni işe yerleştirmeleri için, bunların isimlerini niteliklerini çıkarma tarihinden en az 
bir ay önce ilgili İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorunda oldukları öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinin bu hükmü dikkate alındığında işten ayrılan işçilerin altı ay içe
risinde tekrar eski işyerlerine dönmeleri yaşa gereği olup, uyulması da zorunlu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, işçi çıkarılması ile ilgili olaylar Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte, 
işten çıkarma ihbarları alındığında bu işyerleri en kısa zamanda denetime alınıp sonuçlan araş
tırılmakta ve işverenlere cezai müeyyideler kesinlikle uygulanmaktadır. 

Ayrıca, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik-sosyal durumlarını ve çalışma 
şartlarını düzenlemeleri 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri doğ
rultusunda taraflara bırakılmış, bunun yöntemleri de açıklanmıştır, 

Söz konusu Kanunda, tarafların (yetkili sendika-işveren) dışındaki kurum ve kuruluşlara 
sözleşme sistemine müdahale yetkisi verilmemiş, görüşmelerin mevzuata uygun bir şekilde sür
dürülmesi hükme bağlanmış ve Bakanlığımızın toplu pazarlık sistemine müdahale etmesi veya 
görüşmelerde yer alarak teklif ve önerilerde bulunmasına da yer verilmemiştir. 

Bu sebeplerle de, Bakanlığımızın işçi ücretlerini toplu pazarlık sırasında yüksek tutulması 
görüşünü benimseyerek bunun sonunda işçilerin işine son verilmesi konusunda bir tavın be
nimsemesi ve hatta empoze etmesi gibi bir iddia hem Bakanlığımızın amaçlarına ve hem de 
toplu sözleşme sistemine aykırı olup, böyle bir iddianın kabul edilebilir bir yönüde bulunma
maktadır. 
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Ayrıca işçi çıkarma olaylarının millî birlik ve bütünlüğü bozacak toplumsal olaylara ne
den olabileceği yolundaki iddiaya da katılmak mümkün olmayıp, bu şekildeki bir yorum tarzı
nın çalışma yasalarındaki hükümlerede aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Zira çıkarma 
işlemlerinde Kanuna aykırı hususlar olmadığı gibi konunun abartılı gösterilmesinin nedenleri-
de anlaşılamamıştır. 

Konunun bir ölçüde çalışma yasalarına veya toplu pazarlık sistemine bağlanmadan 2.8.1990 
tarihinde ortaya çıkan körfez krizi çerçevesinde ele alınması sanırım yararlı olacaktır. Krizin 
işyerlerinde verim düşüklüğüne, aşırı zamlara ve iş piyasasındaki durgunluğa da büyük ölçüde 
etkisi olduğunun hatırlanması gerekir. 

Bunun yanısıra, işçi çıkarma işlemlerinin körfez krizinin son bulmasından sonra da de
vam etmesi halinde Bakanlığımızca gerekli tedbirlerin alınacağı tabiîdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 
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506 Saydı Sosyal Sigortalar Kaavauuı tkl Geçİd Madde Eklmmuatae Dair 
Kaana Taıannaa Verile» Oylana Soaaca: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekimser 
Geçersiz Oylaı 

: 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
İbrahim öztûrk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 

•Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
tsmet ûzarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 

(Kabul EdtnUr) 

Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalayaoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
\aşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
İsmail Dayı 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 
BİTLİS 
Kflmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU . . \ 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

< Kanunlaşmıştır. 
450 
208 
204 

1 
1 
2 

231 
: U ' ' • 

-

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Cavit Çağlar 
Hüsamettin Örüç 
ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇORUM . 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
tsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
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GAZİANTEP 
Ünal \aşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
\avuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökâlp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Nâim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Mehmet Pürdcloğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdolbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namrk Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan ' 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıoğlu 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdullah Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
AdU Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
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StNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Güİpi nar 

TOKAT 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 

Mehmet Mükerrem Tkşçıoğlu Orhan Veli Yıldırım 

(Reddeden) 
KARS 

Mahmut Alınak 
(Çekimser) 
AFYON 

Baki Durmaz 
(Geçersiz Oylar) 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 
\aşar Eryılmaz (tz.) 
Mehmet "Vaşar 
AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kflmil Ateşoğullan 
Beşer Baydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Koçak 

(Oya Katümayanlar) 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykat 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu (tz.) 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabt- Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Şinası Altıner 
Güneş MUftüoğlu 

KONYA 
Haydar Koyuncu 

Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tunçsiper (tz.) 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven (tz.) 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş (tz.) 
Sait Ekinci (tz.) 
tbrahim özel 
BURSA 
tlhan Aşkın 
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Abdulkadir Cenkçiler 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Esat Yıldırım Ava (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (tz.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten (tz.) 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş (tz.) 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 

B : 91 7 . 3 . 

Rıza Şimşek 
Mustafa Rıf ki Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
tsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celal Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
Ali Bozer (tz.) 
Ekin Dikmen (tz.) 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Hasar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
ismail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
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tsmail Safa Giray (B.) 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
tsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen (tz.) 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Türkân Akyol 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan (B.) 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Akıa Gönen 
Erdal tnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhal Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal özbilen 
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KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Beş ir Çelebioğlu 
AbdOlvahap Dizdaroglu 

, Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu (İz.) 
Musa Gökbel 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagıl 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mahmut öztürk 

RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
llyas Aktaş 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan . 
Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

(Atık Üyd&kr) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t.A.) 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Sefahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu ' 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 İNCİ BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1991 Perşembe 

Saat : 14.00 ' 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 10 ildeki olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1564) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

« 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

X 2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalâası, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

3. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Ek) (Da

mıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 
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4. — tzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
kanunlarla Değişik 3194 Saydı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi s 
17.5.1990) 

X 5. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

X 6. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

7. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun,Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

8. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

9. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

10. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S, Sayısı : 494) (Dağıtana tarihî : 
3.12.1990) 

X 11. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2,1991) 
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X 12. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri i 5.2.1990; 28.11.1990) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi ı 
12.4.1990) 

14. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 15. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve tçiçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S4 Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 16. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

17. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'run, 3346 Saydı Kamu İktisadî Te 
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen* 
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad 
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S, Sayılan : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi > 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi . 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma talihi ı 
29.5.1990) 
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22. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye* 
(erinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi * 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

24. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

25. — tstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

26. — tstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

27. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Tevf'ik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

X 29. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 31. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 
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32. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mili! Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayın : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

33. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker 
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

34. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasi Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

35. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ye Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta-
rihi : 25.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

39, — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Poli* 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve tçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

40. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 41. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 541.1990) 

42. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (3. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 
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X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihî : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 48. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 49. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 50. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 51. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 
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X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

54. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

55. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 56. — Bir Evlenme Akdin*e Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve ,12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak 
Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) (S. Sayısı : 
514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

57. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine izin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

58. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

59. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddele. Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nirı 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları /aporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

60. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
îlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

61. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

62. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma târihi: 28.2.1991) 
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63. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihî: 28.2.1991) 

64. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

65. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 66. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

67. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

68. - - K a r s Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S, Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

69. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 512) 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasansı ile Ankara Milletvekilleri 
Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası, Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/758,2/433) 

T.C. 
Başbakanlık 12.11.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü. 

Sayt: K.K.Gn.Md. 07/101-33/06013 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 18.9.1990 tarihinde kararlaştırılan "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansi" ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan, 

GENEL GEREKÇE 

Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 75 inci maddesinin iptali istemi ile Anayasa Mahke
mesine açılan iptal davası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesince verilen 12.12.1989 tarih ve 
Karar Sayısı 1989/48 nolu red kararında özetle; 

"3522 sayılı Kanun, temelde Anayasa Mahkemesinin önceki kararının gereğini yerine ge
tirmeyi ve Mahkeme Kararı sonucu ortaya çıkan hukukî boşluğu doldurmayı ve bu arada bo
zulan sosyal güvenlik ve eşitliği sağlamayı öngörmektedir. 

Anayasa Mahkemesi Kararı ile Anayasaya aykırılığı saptanan bir yasaya dayanılarak ileri
ye yönelik hak kazanılması veya kazanılmış bir haktan söz edilemez. Sonuç olarak yasa koyu
cu Anayasa Mahkemesi iptal kararının gereğini yerine getirmek üzere takdir ve tercihini kul
lanmış, bu amaca yönelik bir yöntem saptanmıştır." denilmektedir. 

Kararda ayrıca, "Bu yasanın Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle kaza
nılmış haktan söz edilerek aynı statüde farklı aylıkların ödenmesini sürdürmek olanaklı değil
se de yürürlükteki yasaya dayanılarak ödeme yapan bu kişilerin zararlarının karşılanması Dev
lete güven ilkesinin gereğidir. Ancak uygulama sonuçlarının yeniden değerlendirilerek varsa 
mağduriyet konusunun çözümlenmesi istenmektedir. 
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Böylece konu hukuken sonuçlanmış olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesinin belirtilen 
karar çerçevesinde, borçlanma yapan emeklilerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak üzere yeni 
bir yasal düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki geçici maddeler ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 76 ile Geçici 70 nci madde hükümleri uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumu
na borçlanma yaparak, borçlanma primi ödemiş olanlara yeni gösterge düzenleme hakkı veril
miştir. 

Madde de yer alan sisteme göre Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Gös
terge Tablosunun en üst gösterge rakamı olan 5000 üzerinden borçlanmak üzere 31.12.1987 ta
rihine kadar müracaat edipte 4 200 000 TL. 31.1.1988 tarihine kadar müracaat edipte 
5 040 000 TL. ödeyen sigortalıların aylıkları, 4 050 gösterge cari kat sayı ve % 50 aylık bağla
ma oranına göre hesaplanacak miktara yükseltilerek ödenmesi öngörülmüştür. 

Filhakika, eğer bu kişiler 9.7.1987 tarihinde emeklilik talebinde bulunmamış olup da yine 
tavandan prim ödemek suretiyle 1990 yılında emekli olsalardı, 4050 göstergeden aylık alacak 
ve bu aylıkları, 3395 sayılı Kanunla getirilen sistem gereğince % 50 aylık bağlama oranı üze
rinden hesaplanacaktı. 

Böylece Kanun Tasarısı ile getirilen sistem, bunların mağduriyetlerini giderici ve emsalleri 
ile eşit miktarda aylık almalarını sağlayıcı bir hüviyet taşımaktadır. 

Geçici gösterge tablosundaki en üst gösterge rakamı olan 5000 göstergenin altında bir gös
terge üzerinden borçlanma yapanların aylıkları, ödedikleri prim ile orantılı olarak yükseltile
cektir. 

Buna göre, örneğin Geçici Gösterge Tablosunun (3000) göstergesinden borçlanma yapa
rak (31.12.1987 tarihine kadar yürürlükte olan 70 kat sayıya göre) 2 520 000 TL. borçlanma 
primi ödeyen sigortalının yeni göstergesi: 

4 200 000 2 650 (ek gösterge ilavesi) 
2 520 000 X 
oranına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamada belirlenen 1590 ek gösterge ilavesi sigorta

lının 1400 göstergesine ilave edilerek, üst gösterge tablosundaki en yakın göstergeye (3000) ne 
yükseltilecektir. 

Aynı örnekte eğer sigortalı geçici gösterge tablosundaki (3000) gösterge üzerinden borç
lanmayı 1988 yılında yaparak 84 kat sayı üzerinden hesaplanarak 3 024 000 TL. olarak ödemiş 
ise bu sigortalının yeni göstergesi; 

5 040 000 2650 (ek gösterge ilavesi) 
3 024 000 X 
oranına göre hesaplanacaktır ki yine aynı sonucun elde edilmesi temin edilmiş olacaktır. 
Geçici Madde 77 ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal 

Sigortalar Kurumuna yazılı mürcaatları durumunda Geçici 70 nci madde hükmü uyarınca borç
lanma yapan sigortalıların ödedikleri borçlanma primlerinin tamamı iade edilecektir, tade alan 
sigortalılar Geçici 76 nci madde hükmünden yararlanmayacaklardır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesi 
Madde 3. — Yürütme maddesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 
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TBMM Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 9.11.1990 
Sayı: 07-90/42 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Hazım Kutay Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Ankara 

GEREKÇE 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu

na Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 3395 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi ile 
9.7.1987 tarihinden önce en üst gösterge olan 1400 gösterge üzerinden aylık alanlarla, aylık 
talebinde bulunup işlemleri henüz bu tarihe kadar tamamlanmamış olanlardan gösterge tablo
sunun en üst göstergesinden aylık bağlanmaya hak kazananlara, sözü edilen maddedeki şart
lara göre borçlanmak şartı ile 6400 gösterge üzerinden aylık bağlanacağı hükmü getirilmiştir. 

Bu yasadan faydalanmak isteyenler o gün için asgarî 4 200 000 TL. tutarındaki ileriye doğru 
beş yılın prim borcunu peşin yatırarak kamuoyundaki tanımı ile "süper emekli" olmuşlardır. 

Yasanın sözü edilen maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali ile ortaya çıkan mağduri
yet 3522 sayılı yasa ile çözülmeye çalışılmış ise de geçici bir çözüm olduğu açık olan bu düzen
leme bugüne kadar bu emeklilerin gerçek mağduriyetlerini karşılayacak düzenlemeyle değişti
rilmemiştir. 

3395 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi yerine 
geçici çözüm olarak ikame edilen 3522 sayılı Yasanın iptal talebinin aynı mahkemece reddedil
mesi bugünkü uygulamaya hukukî haklılık kazandırmaktaysa da her hukukî haklılığın sosyal 
haklılık getirmeyeceği hatta hakkaniyete uymayabileceği açıktır. Bu Kanundan yararlananlar
dan, o sırada emekli olanlar satıp, borç alarak zor şartlarda temin ettikleri paralarla, o sırada 
çalışanlar ise aldıkları (bugün emsallerinin 4050 gösterge rakamından emekli olmak için ayrıl
dıklarında aldıkları yaklaşık 60 milyon liradır) kıdem tazminatlarıyla bu borçlanmayı yapmış
lardır. Bu riske girmenin tek sebebi devlete güven, amacı ise geleceğe güvenle bakmaktır. Çö
zümü geciktirmek devlete güveni sarsacağı gibi gelecek güvencelerini de sarsacaktır. Devletin 
görevi buna müsaade etmemektir. İşte teklifimiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

Geçici 5 inci madde kapsamına girmeyip, zaman içerisinde prim ödeyerek 1990 yılı. içinde 
emekli olanlar 4050 gösterge üzerinde emekli olmaktadırlar. 1991 ve 1992 yılında emekli ola
caklar da 5100 ve 6400 gösterge üzerinden emekli olacaklardır. Geçici 5 inci madde kapsamına 
girenler ise ileriye doğru beş yıllık primlerini peşin ödemelerine rağmen bundan yararlanama
maktadırlar. Anayasa Mahkemesi ayrıcalık tanınamayacağı gerekçesiyle bu uygulamayı iptal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 
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etmiştir. Oysa Geçici 5 inci madde kapsamına girenlere de ilk andan itibaren değilse de senele
re göre emsallerine uygulanan göstergenin uygulanması hem hakkaniyete hem de Anayasa Mah
kemesi karanna uygun olacaktır. Bu düzenlemeyi yapmak ve artık bir toplum yarası haline 
gelen durumu çözmek için bu teklifimiz hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — Bu maddede 3395 sayılı Yasanın Geçici 5 inci maddesi kapsamına girenler 
yani kamuoyundaki "süper emekli" olarak tanımlananlar tarif edilmiş ve bunların emsalleri 
gibi üst gösterge tablosunun en üst göstergesinden yaşlılık aylığı alabilmeleri, kanun teklifimiz 
1990 yılında yürürlüğe girdiği takdirde 1991 ve 1992 yıllarında da o yılın en üst göstergesi üze
rinden yaşlılık aylığı almaya devam edecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre kanun kapsa
mına girenlere 1990 yılı için 4050, 1991 ve 1992 yılları için de 5100 ve 6400 gösterge rakamları 
uygulanacaktır. 

- Madde 2. — Hükmü kalmayan 506 sayılı Yasanın Geçici 75 inci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 3. — Bu Kanunun uygulanmasıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna gelecek yükün, 
kendi kaynaklarıyla karşılanması kurumu malî sıkıntıya sokacağından bu sigortalıların bugün 
aldıkları yaşlılık aylığı tutarları ile bu kanundan yararlandıklarında alacakları yaşlılık aylığı 
tutarları arasındaki farkın hazinece karşılanması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 



— 5 — 

ANKARA MtLLETVEKÎLLERt ALPASLAN PEHLİVANLI 
VE HAZIM KUTAY'IN TEKLtFl 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 İnd Maddesinin Yü
rüdükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 36. — 3395 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile 991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında 
gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık almakta olanlar ile bu tarihte aylık talebinde 
bulunmuş olup, işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge tablosunun en üst göstergesin
den aylık bağlanmaya hak kazananlardan; 

1. 22.7.1987 tarih 87/11994 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen geçici gösterge 
tablosundaki derece ve kademelerden hangisi üzerinden borçlanarak prim ödeyeceklerini tes
pit edip altı ay içinde kuruma yazılı olarak bildirerek, 

2. Müracaatı takip eden ay başından başlamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 
1 inci bende göre seçtiği derece ve kademenin karşılığı göstergenin aynı tarihte yürürlükte olan 
katsayı ile çarpımına göre bulunacak borçlanmaya esas matrah üzerinden % 20 oranında prim 
ödeyerek, borçlanıp, kendilerine seçtiği derece ve kademe üzerinden hesaplanarak tebliğ edilen 
5 yıllık prim tutarını ödeyenlere Geçici 69 uncu madde hükmü uyarınca kanunun yürürlüğe 
girdiği yıl içinde emekli olanların üst gösterge tablosunda gelebildikleri en üst gösterge üzerin
den yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar. Müteakip yıllarda da o yılın en üst göstergesi üzerin
den yaşlılık aylığı almaya devam ederler." 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 75 inci maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Sigortalıların bu Kanundan yararlanmadan önceki aylık tutarları ile, ya
rarlandıktan sonraki aylık tutarları arasındaki fark hazinece karşılanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mület Medisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No.: 1/758, 2/433 
Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza Başkanlığınızca havale edilen "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile "Ankara Milletvekilleri Alpaslan Peh
livanlı ve Hazım Kutay'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Ge
çici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumu
zun 15.11.1990 tarihli 9 uncu Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri ve teklif sahibinin de ka
tılması ile görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca Tasarı ve teklifin birleştirilerek görüşülmesi kararlaştırıldıktan sonra aynı 
konuyla ilgili yasayı daha önce Anayasa Mahkemesi Esas 1988/19, Karar 1988/33 sayı ile iptal 
ettiğinden anılan Kanun Tasarısı ve Teklifin de, Anayasaya aykırılığı açısından değerlendiril
mesine gerek görülmüştür. 

Bu nedenle Komisyonumuz Kanun Tasarısı ve Teklifinin İçtüzüğümüzün 35 inci maddesi
nin 2 nci fıkrası gereğince Anayasa Komisyonunun görüşünün alındıktan sonra görüşülmesine 
karar vermiştir. 

Gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı Ozsoy 

Afyon 

Üye 
Mustafa Demir 

Şanlıurfa 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 
Üye 

Talat Sargın 
Tokat 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 
Üye 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 



— 7 — 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas M.: J/753, 2/433 
Karar No.: 30 

30.11.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 15.11.1990 tarihinde Komisyonumuza gönderilen; 506 Sayılı Sosyal SU 
gortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekil
leri Alparslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
hakkında İçtüzüğün 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince. Anayasa Komisyonundan görüş 
isteyen Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun yazısı Komisyonumuzun 21.11.1990 tarihli toplan
tısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmeye baş
lanmıştır. 

Komisyonumuz, konunun önemini gözönüne alarak, daha detaylı ve sağlıklı bir inceleme 
yapılabilmesi için, konunun önce beş kişiden kurulan bir Alt Komisyonda incelenmesini ka
rarlaştırmıştır. N 

Anayasa Komisyonunun 29.11.1990 tarihli toplantısında, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı temsilcileri de bulunduğu halde ekte sunulan Alt Komisyon raporu incelenmiş ve olumlu 
bulunarak aynen kabul edilmiştir. . 

Raporumuz Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Muhalif 

Kfttip 
Nam Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Hüdai Oral 

Denizli 
fuhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Alaattin Fuat 

Muş 
Üye 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 

üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
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KARŞI OY 

Süper emeklilerin mağdur olup olmadıkları Anayasanın 11 inci maddesi gözönünde tutu
larak incelenmelidir. Anayasa hükümleri tüm şahısları bağladığına göre Anayasa Mahkeme
since iptal edilen bir kanuna müsteniden hak iddia etmek ve kazanılmış haktan bahsetmek Ana
yasanın bu açık hükmü karşısında bahis konusu olamaz. İdarenin bu tasarrufundan zarar gör
düğünü iddia edenlerin Anayasanın sosyal güvenlik ve eşitlik kurallarına aykırı hak aramaları 
yerine Anayasanın 125 inci maddesine göre idare aleyhine tazminat davası açabilmeleri müm
kündür. 

Bu anayasal kurallara uygun olarak, eski emeklilerle arada bir fark husule gelmemesi ve 
Anayasanın 10 uncu maddesine göre eşitliğin ve sosyal adaletin sağlanabilmesi için de "süper 
emekli" diye ifade edilen emeklilerin emekli oldukları tarihte diğer normal emeklilere uygula
nan hükümlerin uygulanması ve statülerinin bu şekilde devam etmesi ayrıca normal emekliler
den ayrı olarak ödedikleri 4 200 000 - 5 040 000 TL karşılığında kendilerine, aylık bağlama 
sistemi dışında, devamlı ve belli oranda ek bir ödemenin yapılması halinde süper emeklilerin 
zararlarının tazmin edileceği ve bu şekilde sorunun Anayasanın 2, 10 ve 60 inci maddelerine, 
hakkaniyete ve adalete uygun bir şekilde çözümleneceği düşüncesi ile çoğunluk kararına karşı
yım, 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Anayasa Kom. Başkanı 

Ankara 

MUHALEFET ŞERHÎ 

1. Alt Komisyon raporuna geçen alıntılar ve hukuksal değerlendirmeler ve yapılan özet
lemelere göre, 

2. Getirilen yeni düzenleme, siyasal iktidarın bu konudaki tutarsızlığının olumsuz so
nuçlarını bir ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik olmakla beraber, ne var ki, temelinden bo
zukluk olduğundan bu düzenleme de sonuçta pek yararlı olmayacaktır. 

Daha fazla prim ödeyene buna uygun emeklilik koşulu tanımak yerinde gibi görünürse 
de bunu herkese, her zaman yapmak gibi bir ilke benimsemek yerine çok özel koşullarla süper 
emekliliği devreye sokmak, onlardan para toplamaya yönelik bir tuhaf çaba idi. Anayasa Mah
kemesinin ilk kararı bu bakımdan yerinde idi. Ancak, dondurma yasasını da aynı nedenlerle 
iptal yerine ortalama bir yol tuttuğu gözetilmektedir. Dondurma yasasına ilişkin karar süper 
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emekliliğin bir statü olarak devamını değil, onların zararlarının ödenerek genel uygulama ala
nı içine alınmalarına ilişkindir. Oysa bu yeni Yasa yine bu grup için bir özellik, bir tür ayrıcalık 
getirmektedir. Sorunun temelindeki çarpıklık budur. Yoksa bu yurttaşların haklarının veril
mesini istiyoruz. Zararlarının giderilmesini istiyoruz, öyle anlaşılıyor ki Hükümet, bunların 
paralarını en haklı biçimde geri verecek güce sahip olmadığı için ikinci kez bir orta yol tutmuş
tur. Belki de seçim hesabına dayalı olan bu görüş yine onların haklarını tam olarak ödeme
mektedir. Zarar azaltılmakta, bir parça tatmin.getirilerek yakınmalar kesilmese de boyutu kü
çültülmek istenmektedir. Gerçekte SSK nun aktüeryal durumu iyi saptanmalı tüm emeklileri
ne ödemeleri oranında ödeme sistemi getirilerek eşitlik ilkesi asla bozulmamalıdır. Bu hususla
rı ayrıntıya inerek maddelere göre yansıtan komisyon raporu isabetli görülmektedir. Düzenle
me, genel sınırlar dışına çıkmadan, topluca emeklilere iyileştirme getirecek biçimde yapılır, ge
çici bir madde ile süperlerin yarası Anayasaya uygun olarak sarılır. 

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle Anayasa Mahkemesinin kararı ve bu kararın gerekçesi göz-
önüne alınarak karar istikametinde karara uygun yeni bir düzenleme yapılmasını saygı ile dile
rim. 

Hüdai Oral 
Denizli 

Anayasa Komisyonu Alt Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu Alt Komisyonu 27.11.1990 

Esas No.: 1/758, 2/433 
Karar No.: 1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Komisyonunun 21.12.1990 tarihli toplantı gündeminde bulunan "S06 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile Ankara Mil
letvekilleri Alparslan Pehlivanlı ile Hazım Kutay'ın "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi" hakkında, İçtüzüğünün 35 nci Maddesine göre Anayasa Komisyonundan görüş iste
yen Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun yazısını görüşmek üzere kurulan Alt Komisyon 22 
ve 26 Kasım 1990 tarihlerinde toplanmış, Başkanlığa Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ'u seçerek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Alt Komisyonun toplantılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de ka
tılmış ayrıca Türkiye tşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanı da dinlenilmiştir. 

Alt Komisyonun görüşleri şöyle sıralanmıştır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 512) 



— 10 — 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA 3395 SAYILI KANUN ÎLE 
GETİRİLEN BORÇLANMA SİSTEMİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim ödeme sistemi "Prime esas kazanç" esasına 
dayanmaktadır. Aynı şekilde bir sigortalıya bağlanacak aylık son beş yılın prime esas kazancı 
üzerinden tespit edilen gösterge tablosu derece ve kademe rakamı esas alınarak hesaplanmak
tadır. 3395 sayılı Kanun çıkarılmadan önce prime esas ücretin tavanı olan 1400 gösterge raka
mı ödenen prim ve bağlanan aylık bakımından yeterli düzeyde olmaması nedeniyle 3395 sayılı 
Kanunla iki amaç güdülmüştür. 

Birinci amaç, yüksek ücret alanlara bu ücretleri üzerinden prim ödeme imkânının sağlan
ması ve dolayısıyla yüksek emekli aylığı bağlanması, 

İkinci amaç, geçmişte yüksek ücret almasına rağmen, yasaların kısıtlayıcı hükümleri gere
ği düşük ücret üzerinden prim ödeyerek emekli olanlara da bu imkânın borçlanma yoluyla sağ
lanması. 

Bu gerekçe ile normal gösterge tablosu (ki taban 700, tavan 1400'dür) na ilaveten üst gö-
terge tablosu (ki taban 1700, tavan 6400'dür) hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğü konulmuştur. 

Kanunun öngördüğü borçlanma hakkından yararlanmak için, 3395 sayılı Kanunun yayın 
tarihi olan 9.7.1987 tarihinden önce emekli olmak veya aylık bağanması için yazılı olarak baş
vurmak şartı öngörülmüştür. 

Ayrıca en yüksek göstergeden (1400) aylık bağlanmış olmak şartı da yasada belirtilmiştir. 
— Müracaat için 6 aylık bir süre tespit edilmiş, 
— Borçlanma miktarı ise, geçici gösterge tablosundan seçilen derece ve kademeye tekabül 

eden gösterge rakamının yürürlükteki kat sayı ile çarpımının % 20'si alınmak suretiyle tavan 
gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gereken beş yıllık borçlanma bedeli 1987 yılı için 
4 200 000 TL., 1988 yılı için 5 040 000 TL. olarak hesaplanmıştır. 

Kanunda öngörülen altı aylık borçlanma süresi 1 Şubat 1988 tarihinde sona ermiştir. Bu 
süre içerisinde 62 578 kişi müracaat ederek borçlanmıştır. Bunlardan 54 000'i, 20.6.1987 tari
hinden önce emekli olanlardır. 8 000'in ise, Kanunun kabul tarihi olan 20.6.1987 ile yayım tari
hi olan 9.7.1987 tarihi arasında Kanundan yararlanmak amacı ile emekli oldukları tahmin edil
mektedir. 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 70 İNCİ MADDESİ 
İLE İLGİLİ OLARAK AÇILAN İPTAL DAVASI 

— Kanunun borçlanma maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi nezdinde 7'si Yargıtay, 
3'ü de Samsun İş Mahkemesi olmak üzere 10 normal emekli vatandaş tarafından dava açılmış
tır. 

Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi Geçici 70 inci madde ile düzenlenen hükümlerin, Anaya
sanın 2, 10, 60 ve 65 inci maddelerine aykırı olduğu iddiasını ileri sürmüştür. 

Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi iptal isteminin gerekçesini (özetle) şu hususlara dayandır
mıştır. 
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"Anayasa Md. 2 (sosyal devlet ilkesi), Md. 10 (eşitlik ilkesi), Md. 60 (sosyal güvenlik hak
kı) ve Md. 65'e (devletin malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde sosyal ve ekonomik görevleri
ni ifa ile yükümlü olması) aykırıdır." 

"Üst göstergenin altındaki derece ve kademelerden aylık alanların durumlarına uygun bir 
borçlanma hakkından yoksun bırakılmaları eşitliğe aykırıdır." 

"Sigortalılardan bir bölümü borçlanma yoluyla belirgin derecede yüksek, yaşlılık, malul
lük ve ölüm aylığına kavuşturulurken diğer kısmın bu haklardan yoksun bırakılması toplu
mun huzurunu bozar, millî dayanışmayı engeller ve adalet anlayışı ile bağdaşmaz." 

"Bu nedenle, bir hukuk devletinde böyle bir yasanın kabulü hukuk devleti ilkesine ve böylece 
Anayasa'nm 2 nci maddesine de ters düşer. Geçici 70 inci maddeye göre borçlanan kişi ödediği 
primlerin karşılığını en geç 22 ayda alabilecektir. Sosyal güvenlik kuruluşlarından T.C. Emekli 
Sandığında süper emeklilik uygulaması yoktur. Böylece kurumlar arasında da eşitsizlik ve fark
lılık yaratılmıştır. Kurum kaynaklarını tüketen ona haksız külfetler yükleyen sosyal güvenliği 
sağlamakta yetersiz duruma düşüren böyle bir borçlanma sistemi Anayasanın 60 ve 65 inci mad
delerine açıkça aykırıdır." 

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE GEREKÇESİ 

Gerek Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi ve gerekse tş Mahkemesinin müracaatı üzerine ko
nu Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve mahkeme 26.10.1988 tarihli ve Esas Sayısı 1988/19 
Karar Sayısı, 1988/33 sayılı Kararı ile Kanunun bu maddesini Anayasaya aykırı bulmuş ve ip
tal kararının Resmî Gazetede yayınlandığı 11.12.1988 tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe 
girmek üzere iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 26.10.1988 tarih ve E.1988/19 K. 1988/33 sayılı Kararında iptal ko
nusunda şu hususları tespit etmiştir. 

"Anayasanın 2 ve 60 inci maddeleri yönünden inceleme: Sosyal hukuk devleti güçsüzleri 
güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağla
makla yükümlü devlet demektir. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplum
da sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir, Sosyal Güvenlik 
Hukuku alanında oluşturulacak tüm kuralların özde bu kavrama uygun olması zorunludur." 

"Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir." Aynı sosyal güvenlik kurumu içinde riziko ar-
tıklığına girmiş sigortalılardan derecesi ne olursa olsun bir grubun diğerlerinden ayrılarak ken
dilerine özel denilecek bir güvenliğin sağlanması ve yine temelde birbirinden çok farklı olma
yan yakın derece ve göstergede bulunanlar için çok farklı boyutlarda sosyal güvence öngörüle
rek kurumun kaynaklarının dengesiz bir biçimde tahsisi sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle 
bağdaşmaz. Sosyal güvenliğin temeli ve kurduğu düzene göre, alt ve üst sınırlar içerisinde ka
lan tüm sigortalılar aynı hukukî statü içinde bulunurlar. Böyle bir borçlanma türü borçlanma
nın temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır." 

Anayasanın 10 uncu maddesi yönünden inceleme: 
"Sosyal Sigortalar kapsamı içerisinde bulunan sigortalılar aynı hukukî statü içerisinde özdeş 

durumda bulunan kişilerdir. Alt ve üst sınırlar içinde derecelenme sigortalıların değişik huku
kî statüler içerisinde değerlendirilmeleri anlamında değildir. Sadece derece ya da kademeler 
arasındaki farkı göstermek için gözönünde tutulan maddî durumlara ilişkin bir konudur. Aynı 
durumlarda bulunan kişilerin yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlanmaları 
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eşitlik ilkesinin gereğidir. Geçici 70 inci madde özel bir hak niteliğinde düzenlediği borçlanma
yı haklı bir nedene dayanmaksızın gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık almaya hak 
kazananlara tanımıştır. En üst göstergede bulunanlarla diğer göstergelerde bulunanlar arasın
da sosyal güvenlik yönünden çok farklı durumlar yaratılmıştır. Aynı hakkın dengeli ve makul 
ölçülerde diğer göstergelerde bulunanlara da tanınması gerekir. Bu nedenle, anılan Geçici 70 
inci madde Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı bulunmuştur." 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA 3522 SAYILI 
KANUNLA EKLENEN GEÇtCt 75 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI 

Kanunun ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine doğan boşluğun doldu
rulması amaayla 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3522 sayılı Kanun ile süper emeklilerin 
aylıklarının 1400 göstergeden aylık almakta olanların aylıkları ile eşitleneceği tarihe kadar ve 
sosyal yardım zammı artışı yapılmaksızın, başka bir ifade ile dondurulmuş olarak ödenmesi 
hükme bağlanmıştır. 

3522 sayılı Kanunun Anayasanın 2-5-10-13-60-121-122 ve 153 üncü madde hükümlerine aykın 
olduğu ileri sürülerek Ana Muhalefet Partisi tarafından yasanın iptali istemiyle Anayasa Mah
kemesine başvurulmuştur. 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 75 İNCİ MADDESİ 
İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

3522 sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Ana Mu
halefet Partisince açılan iptal davası Anayasa Mahkemesince 12.12.1989 tarih ve Esas Sayısı 
1989/11 Karar Sayılı 1989/48 sayılı Kararı ile reddedilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi red kararında özetle: 
"3522 sayılı Kanun, temelde, Anayasa Mahkemesinin önceki kararının gereğini yerine ge

tirmeyi ve Mahkeme Kararı sonucu ortaya çıkan hukukî boşluğu doldurmayı ve bu arada bo
zulan sosyal güvenlik ve eşitliği sağlamayı öngörmektedir. 

Anayasa Mahkemesi karan ile Anayasaya aykırılığı saptanan bir yasaya dayanılarak ileri
ye yönelik hak kazanılması veya kazanılmış bir haktan söz edilemez. Sonuç olarak yasa koyu
cu Anayasa Mahkemesi iptal kararının gereğini yerine getirmek üzere takdir ve tercihini kul
lanmış, bu amaca yönelik bir yöntem saptanmıştır." denilmektedir. 

Kararda ayrıca, "Bu yasanın Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle kaza
nılmış haktan söz edilerek aynı statüde farklı aylıkların ödenmesini sürdürmek olanaklı değil
se de yürürlükteki yasaya dayanılarak ödeme yapan bu kişilerin zararlarının karşılanması dev
lete güven ilkesinin gereğidir." 

Görüldüğü üzere geçici 70 inci madde ile getirilen borçlanma sistemi Anayasaya aykırı 
bulunmuş, daha sonra çıkarılan aylıkların eşitlenmesine dair Kanunun iptali için açılan dava 
ise Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir. Böylece konu hukuken tamamen sonuçlanmıştır. 

KANUN TEKLİFİNİN İNCELENMESİ 

Kanun teklifinin Anayasaya uygunjuk durumunun incelenmesi konusunda 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 3395 sayılı Kanunla eklenen Geçici 70 inci maddenin Anayasaya aykırı 
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olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesinin 26.10.1988 tarih ve Esas 1988/19 karar 1988/33 sayılı 
kararı ile aynı kanuna 3S22 sayılı Kanunla eklenen Geçici 75 inci maddenin Anayasaya uygun 
olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesinin 12.12.1989 tarih Esas 1989/11 Karar 1989/48 sayılı 
Kararında yer alan gerekçelerinin detayı ile değerlendirilerek sonuca ulaşılmasında yarar gö
rülmüştür. 

Kanun Teklifi: 
1. 3395 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 9.7.1987 tarihinden önce 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre ve 991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
sında Gösterge Tablosunun en üst göstergesinden aylık almakta olanlara, 

Bakanlar Kurulunun 22.7.1987 tarih ve 87/11994 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan geçici 
gösterge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi üzerinden borçlanarak prim ödeyecek
lerini altı ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak bildirmek, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanın seçeceği kademe derecesinin göstergesine göre, her 
ay 30 gün itibariyle yürürlükteki kat sayı ve % 20 sigorta primi esasına göre hesaplanarak 5 
yıl (60) ay karşılığının ödenmesini ihtiva eden borçlanma hakkı tanımaktadır. 

Kanun teklifinde önerilen borçlanma, 1987 ile 1992 yıllarını kapsayan ileriye yönelik bir 
borçlanmadır. 

Aynı benzer sistem 1987 yılından önceki beş yılı kapsamak üzere 3395 sayılı Kanunla, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 70 inci maddede düzenlenmiştir. 

Geçici 70 inci maddenin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesinin 26.10.1988 tarih ve E. 1988/19 
K. 1988/33 sayılı Kararında; kanun teklifinde yer alan benzer borçlanma sistemini Anayasanın 
2 ve 60 inci maddesi yönünden değerlendirilmesinde; 

"Sosyal güvenlikten amaç, sosyal riskler nedeniyle karşılaşılan zararı sosyal sigorta yo
luyla, sistemin öngördüğü esaslara göre asgarî ölçüde sağlamak olduğundan bu yolla, kaybe
dilen değerin karşılanması beklenemez. Böyle bir borçlanma türü Sosyal Sigortalar Hukuku 
sistemimizde hizmetlerin borçlandırılması olarak adlandırılan sistemden tamamen farklı ve borç
lanmanın temel ilkelerine ters düşen bir durum yaratmıştır." 

Bu görüş doğrultusunda Kanun Teklifinde yer alan borçlanma sistemi Anayasanın 2 ve 
60 inci maddelerine aykırıdır. 

2. Kanun teklifi borçlanma yapan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alan aylıklıların si
gorta aylıklarının, Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun Geçici 69 uncu maddesine göre yıllara göre kademeli olarak "Göstergeleri 
yükseltilerek" artırılması öngörmektedir. 

Kanun teklifinde yer alan sisteme göre 9.7.1987 tarihinden önce 1400 göstergeden malul
lük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların aylıkları örneğin 5000 geçici göstergeden borçlananlar için 
1990 yılı için -4050-1991 yılı için- 5100- 1992 yılı için -6250-1993 yılı için-6400 göstergeye yük
seltilecektir. 

Bu husus ise, Anayasa Mahkemesinin 26.10.1988 tarih ve E. 1988/19 K. 1988/33 sayılı Ka
rarında yer alan "Aynı Sosyal güvenlik kurumu içerisinde yer alarak bütünleşmiş, kaynaşmış 
ve aynı amaçlar için riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan derecesi ne olursa olsun, bir gru
bun, diğerlerinden ayrılarak kendilerine "özel" denilebilecek bir güvenliğin sağlanması ve yi
ne temelde birbirinden çok farklı olmayan yakın derece ve göstergede bulunanlar için çok farklı 
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boyutlarda sosyal güvence öngörülerek kurumun kaynaklarının dengesiz bir bi çimde tahsisi, 
sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle bağdaşamaz" görüşü doğrultusunda Anayasanın 2 ve 60 
inci maddelerine aykırıdır. 

3. Kanun teklifinin 3 üncü maddesi ile Kanun teklifindeki haklardan yararlanan malul
lük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, bu haklardan yararlanmadan önceki aylıkları ile bu hak
larından yararlandıktan sonraki aylı klan arasındaki fark Hazinece karşılanması öngörülmüş
tür. 

Anayasanın 60 inci maddesine göre sosyal güvenlik devlet teminatı altında bir sistemdir. 
Ancak Devlet teminatı veya güvencesini, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunun acz durumuna düş
mesi halinde ve Anayasanın 2 inci maddesinde tanımlanan sosyal devlet ilkesi içinde devletin 
sosyal riziko ödemelerini üstlenmesi şeklinde anlamak gerekmektedir. 

Bunun dışında, primli sisteme dayanan sosyal güvenlik normal uygulaması dahilinde dev
letin, bütçe gelirlerinden oluşan kaynaklarını, çok az sayıda Sosyal Sigortalar Kurumu emekli
sine tahsisi de Anayasanın 60 inci maddesine aykırıdır. 

Kanun teklifinin tümünü Anayasanın 10 uncu maddesi çerçevesinde incelenmesi halinde, 
Bir sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı içerisinde bulunan 

bütün sigortalılar aynı hukukî statü içerisinde özdeş durumda bulunan kişilerdir. 
Bütün sigortalılar 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde tanımlanan prime esas kazanç-

. lan üzerinden ve asgarî ücretten az, prime esas kazanç üst sınırından fazla olmamak üzere, 
işçi hissesi ve işveren payından oluşan sigorta primlerini ödeyerek kısa ve uzun vadeli sigorta 
haklarından faydalanabilmededirler. 

Aynı sosyal risklere karşı asgarî ölçülerde güvence altına alınan ve aynı kurallara bağlı 
bulunan sigortalıların hukukî statülerinde de benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca emeklilerin ay
lıklarının derece ve kademelere göre ayrı ayrı bağlanması da sosyal sigorta ilkeleri gereğidir. 
Bu derecelendirme emekli, dul ve yetimlerin değişik hukukî statüler içinde değerlendirilmesi 
anlamına da gelmez. 

Bu gerekçeler doğrultusunda; 
1. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 62 nci maddesine göre işinden ayrıldıktan sonra 

yazılı talepte bulunan, 54 üncü maddesine göre malul olan 66 ncı maddeye göre ölüm aylığı 
almaya hak kazanan aylıklılardan 9.7.1987 tarihinden önce 1400 göstergeden aylık alanlara borç
lanma hakkı tanınması, 

2. Sosyal güvenlik sistemimizde, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığının hesaplanmasına esas 
derece ve kademe göstergesi kişi için sabit bir statüyü oluşturur iken, Kanun teklifinde belirti
len kişilere bu statünün yıllar içinde artan bir gösterge sistemi ile yansıtılması, 

3. Kendi serbest iradesi ile emekli olarak yaşlılık aylığı alan, çalışma gücünün % 60 ını 
kaybederek malul olup, malullük aylığı alan, ölerek geride bıraktığı hak sahibine ölüm aylığı 
bağlanan sigortalıların, ileriye yönelik (1987-1992 yılları için) 5 yıl, bir hizmet aktine dayana
rak bir veya birkaç işveren yanında çalışan kimse olarak varsayılması, 

Anayasanın 10 uncu maddesine aykırıdır. 
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KANUN TASARISININ İNCELENMESİ 

3522 sayılı Kanunla yapılan yasal düzenleme ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 
12.12.1989 tarihli E: 1989/11; K: 1989/48 sayılı kararında "Hemen açıklamak gerekir ki, iptal 
kararı sonunda gerçeklesen ve kaçınılması olanaksız bu durum nedeni ile, yasa koyucunun 3522 
sayılı yasanın düzenlenmesi sırasında ilgililerin mağduriyetlerinin önlenmesini de bir ölçüde 
gözetmesi ile konunun değişik yönlü ve uygulamaya yönelik olmasından, Anayasaya aykırılık 
oluşturan bir nitelik görülmemekte ise de, uygulama sonuçlarının yeniden değerlendirilerek mağ
duriyet konusunun yukarıda belirtilen esaslarla genel hukuk ilke ve uygulamaları doğrultu
sunda adaletli ve güvenilir bir biçimde çözümlenmesi zorunludur." hususlarına ayrıca yer ve
rerek konunun genel hukuk ve ilke esasları dahilinde adaletli ve güvenilir bir biçimde çözüm
lenmesini öngörmüştür. 

Anayasa Mahkemesi bu kararında ayrıca "...yürürlükteki yasaya dayanılarak ödeme ya
pan bu kişilerin zararlarının karşılanması Devlete güven ilkesinin gereğidir," demek suretiyle 
uygulama sonuçlarının yeniden değerlendirilerek varsa mağduriyet konusunun çözümlenmesi
ni istemektedir.. 

Anayasa Mahkemesinin bu görüşleri doğrultusunda Kanun Tasarısına bakıldığında, borç
lanma yapan emeklilerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak üzere yeni bir yasal düzenleme 
yapılmasının amaçlandığı görülmektedir. Ancak, bu düzenleme yapılırken % 50 aylık bağla
ma oranının esas alınmasının yeni mağduriyetlerin doğmasına neden olacağı açıktır. 

SONUÇ ' 

Konuyu bütün boyutları ile inceleyen Alt Komisyon, kamuoyunda "süper emekli" şeklin
de adlandırılan emeklilerin mağduriyetlerini kabul ederken, bu mağduriyetin Anayasa Mahke
mesi kararları doğrultusunda giderilmesinin devlete güven ilkesinin gereği olduğunu da kabul 
etmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Ku-
tay'ın tekliflerinin Anayasanın 2, 10 ve 60 inci maddelerine aykırı olacağı düşünülmüştür. 

Tasan doğrultusunda yapılacak bir düzenlemenin ise Anayasaya uygun olacağını ancak, 
Tasarının 1 inci maddesinde sözü edilen °/o 50 aylık bağlama oranının ise sabit tutulmayıp her 
emeklinin hak ettiği yüzde üzerinden esas alınmasının hakkaniyet kuralına uygun olacağını 
düşünen Alt Komisyon, bu önerinin Anayasa Komisyonuna sunulmasına karar vermiştir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye 
Yılmaz AÜuğ Cengiz Dağyar 

Sivas Antalya 

Üye Üye Üye 
Cumhur Keskin Metin Emiroğlu Güneş Müftüoğlu 

Hakkâri Malatya Zonguldak 
(26.11.1990 tarihli 

toplantıda bulunamadı.) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal isler Komisyonu 

Esas No.: 1/758, 2/433 
Karar No.: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Komisyonumuza havale edilen "506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile "Ankara 
Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklifi" Komisyonumuzun 15.11.1990 tarihli 9 uncu Birleşiminde ilgili Bakan ve Bakanlık 
temsilcileri ile teklif sahiplerinin de katılması ile görüşülmüştür. 

Komisyonumuzun bundan önceki toplantısında aynı konuda Anayasa Mahkemesinin 
26.10.1988 tarih ve E. 1988/19 K. 1988/33 sayılı iptal kararı ve 12.12.1989 tarih ve E. 1989/11, 
K.1989/48 sayılı red kararı olduğu dikkate alınarak, İçtüzüğün 39 uncu maddesi gereği Kanun 
Tasarı ve Kanun Teklifinin Anayasaya aykırılığının belirlenmesi için Anayasa Komisyonunun 
görüşünün alınmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştı. 

Komisyonun 10.1.1991 tarihli toplantısında, Anayasa Komisyonunun görüşünde yer alan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun teklifinin Anayasanın 2-10 ve 60 inci maddelerine ay
kırı olduğu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine dair Kanun 
Tasarısının Anayasaya aykırı olmadığı hakkındaki raporu üzerinde görüşülmüştür. 

Komisyonun 17.1.1991 tarihli toplantısında Tasarı ve Teklif birleştirilerek Anayasa Komis
yonunun, raporu doğrultusunda Kanun Tasarısı esas alınarak görüşmelere geçilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 1 inci maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 76 
ncı madde, üzerinde verilen bir önerge ile Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık almakta olup 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptal edilen geçici 70 inci madde hükümlerine göre 4 200 000 TL. borçlanma primi 
ödeyenlere 330 000 TL. telafi edici ödeme yapılması, 5 040 000 TL. borçlanma primi ödeyenle
re 400 000 TL. telafi edici ödeme yapılmasını öngörmektedir. 

Buna göre 330 000 TL. telafi edici ödeme miktarı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre son beş yıl tavandan prim ödeyen sigortalıların Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulduğu (1990 yılında) tarih itibariyle aylık almaya hak kazanacakları 4050 gös
terge 352 katsayı % 50 oranına göre bulunan aylık ile Kanun Tasarısı kapsamına giren aylıkla
ra ödenen 1560 gösterge 352 katsayı % 70 oranına göre hesaplanan aylık arasındaki fark dik
kate alınarak hesaplanmıştır. 

Kanun Tasarısı kapsamına giren bir kısım sigortalıların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen Geçici 70 inci maddeye göre 5 040 000 TL. borç
lanma primi ödemiş oldukları dikkate alınarak ve doğabilecek bir haksızlığı önlemek üzere; 
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5 040 000 TL.'nin 4 200 000 TL.'ye göre artı? oranı esas alınarak 4 200 000 TL. borçlanma 
primi ödemiş olan sigortalılara verilmesi öngörülen 330 000 TL. Telafi Edici ödeme miktarı 
5 040 000 TL. borçlanma primi ödemiş olan sigortalılar için 400 000 TL. olarak tespiti öngö
rülmüştür. 

4 200 000 TL. ve 5 040000 TL. dan daha az borçlanma primi ödemiş olanlara ödenecek 
telafi edici ödeme miktarı ise ödedikleri borçlanma primi ile orantılı olarak hesaplanacaktır. 

Tespit edilen 330 000 TL. ve 400 000 TL. telafi edici ödeme miktarları, 1 Temmuz 1991 
tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararı veya Büt
çe Kanunu ile belirlenen ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek 20 nci maddesinde tanımı 
yapılan, aylık ve gelirlerin hesaplanmasında uygulanan katsayının artışı oranında artırılarak 
hak sahiplerine ödenecektir. 

ödeme dönemlerine göre peşin ödenen telafi edici ödemenin ölüm halinde geri alınmaya
cağı, hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle Ek 12 nci maddeye göre ödenen evlen
me yardımının hesabında telafi edici ödeme nazara alınmayacaktır. Telafi edici ödeme her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. 

önerge üzerinde yapılan görüşmelerde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da öner
ge üzerindeki açıklamalarından sonra önerge kabul edilmiş ve Geçici 76 ncı madde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının Geçici 77 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi Ozsoy 

Afyon 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Muhalifim 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalifim 

Başkanvekili . 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Muhalifim 

Üye 
Ahmet Kücükel 

Elazığ 

Üye 
Mthmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Tufan Doğu 

Muğla 
Muhalifim 
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Üye 
'alıl Çulhaoğlu 

tzmir 
Muhalifim 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.2.1991 
Esas No.: 1/758, 2/433 

Karar No.: 153 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12.11.1990 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile "Ankara Milletvekilleri Alpaslan 
Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
ve Geçici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi" önhavalesi 
gereği Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca İçtüzüğün 36 ncı maddesi, uyarınca birleştirilerek 
görüşülmesi kararlaştırıldıktan sonra, aynı konu ile ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği ka
rarlar dikkate alınarak kanun tasarısı ile teklifinin Anayasaya aykırılığının değerlendirilmesi 
açısından İçtüzüğün 39 uncu maddesi gereğince Anayasa Komisyonunda görüşülmesi uygun 
görülmüş, Anayasa Komisyonunun görüşü alındıktan sonra söz konusu tasan ve teklif Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunda tekrar görüşülmüştür. Netice olarak tasarı 21.1.1991 tarihinde 
Komisyonumuza sevk edilmiş ve Komisyonumuzun 30.1.1991 tarihinde yaptığı 40 inci birleşi
minde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilci
lerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 3395 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na eklenen Geçici 5 inci madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 9.7.1987 tarihinde malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık almakta olan
lar ile aylık talebinde bulunmuş olup henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge tab
losunun en üst göstergesinden aylık bağlanmaya hak kazananlara yeni bir borçlanma olanağı 
tanınmış, borçlanmanın şartlarını yerine getirenlerin yeni göstergeleri tespit edilmiş ve bunlara 
göre aylık bağlanması öngörülmüştür. Kanunda öngörülen altı aylık borçlanma süresi içerisin
de 62 578 kişi müracaat ederek borçlanmıştır. Kanunun borçlanma maddesi hakkında Anaya
sa Mahkemesi nezdinde 7'si temyiz suretiyle Yargıtayda 3'ü de Samsun İş Mahkemesinde ol
mak üzere 10 normal emekli vatandaş tarafından dava açılmıştır. Yargıtay 10 uncu Tukuk Dai
resi Geçici 70 inci madde ile düzenlenen hükümlerin Anayasanın 2, 10, 60 ve 65 inci maddele-
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rine aykırı olduğu iddiasını ileri sürmüştür. Gerek Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi ve gerekse 
Samsun tş Mahkemesinin müracatı üzerine konu, Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve mah
kemenin 26.10.1988 tarihli ve Esas Sayısı 1988/19 Karar Sayısı 1988/33 Sayılı Kararı ile Kanu
nun bu maddesi Anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal kararının Resmi Gazetede yayınlandığı 
11.12.1988 tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal etmiştir. Kanununun il
gili maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine doğan hukukî boşluğun doldurulması 
amacıyla 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3S22 sayılı Kanun ile süper emeklilerin aylıkları
nın 1400 göstergeden aylık almakta olanların aylıkları ile eşitleneceği tarihe kadar ve sosyal 
yardım zammı artışı yapılmaksızın, başka bir ifade ile; dondurulmuş olarak ödenmesi, hükme 
bağlanmıştır. 

Ancak, söz konusu kanuna göre borçlanmak suretiyle emekli olanların mağduriyetleri bir 
anlamda önlenememiş bulunduğu için bu kişilerin mağduriyetlerini giderici hüviyet taşıyan bir 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 

Tasarı ile, borçlanma yapan emeklilerin söz konusu mağduriyetlerini ortadan kaldırmak 
üzere yeni bir yasal düzenleme yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Ücretlerin dondurulduğu tarihten bu yana mağdur olanlara ödenecek telafi edici öde

menin yürürlük tarihinin kanunun yayımını takip eden ödeme döneminde başlamasının yanlış 
olduğu, 

— Sosyal güvenlik sistemimizdeki eksiklikleri gidermek amacıyla kökten çözümler geti
ren, ortak normlara ihtiyaç duyulduğu, 

— ödemelere esas alınacak gösterge rakamının (S 100) olarak tespit edilmesi gerektiği, 
— Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personel arasında ne kadar süper emekli bulunduğu, 
— Telafi edici ödemenin malî yükünün ne kadar olacağı, 
— Mağdur olan kişilere yapılacak telafi edici ödemenin yürürlük tarihinin daha geriye 

çekilebileceği, 
— ödemelere esas alınacak gösterge rakamının (5100) olarak tespit edilmesinin, Anayasa

ya aykırı olan bir konuyu tekrar ihya etmek anlamına geldiği, 
— Sosyal Sigortalara tabi personel içinde süper emeklilerin oranının 31.12.1990 tarihi iti

bariyle % 3.8 olduğu, süper emeklilere ayrılan malî kaynağın ise 15.1.1991 tarihi itibariyle tüm 
ödemelerin % 5.3'ünü oluşturduğu, 

— Telafi edici ödeme ile gelen malî yükün bir ay için 11 milyar TL. sına ulaştığı, 
şeklinde cevap verilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun kabul ettiği metin esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metninin; 
— Çerçeve 1 inci maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 76 ncı maddenin (a) fıkra

sında yer alan "geçici madde" ibaresi konuya açıklık getirmek amacıyla "Geçici 70 inci madde" 
şeklinde düzenlenmiş, Geçici 77 nci madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe ilişkin 2 nci madde, mağdur olan kişilerin mağduriyetlerini hafifletebilmek ama
cıyla telafi edici ödemelerin 1.1.1991 tarihinden geçerli olmasını sağlamak suretiyle yeniden dü
zenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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— Yürütmeye ilişkin 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 

Sözcü 
Reşit Ülker 

istanbul 

Üye 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Ömer Okan. Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
ismail Şengün 

Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Elem Cankurtaran 

tçel 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 
Muhalefet şerhim ektedir 

Başkanvekili 
Hazvn Kutay 

Ankara 

Üye 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Üye 
Nihat Tûrker 

Afyon 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Erol Güngör 

tzmir 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
tmzada bulunamadı 
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Üye 
Mahmut Almak 

Kars 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettn Kurt 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 

Üye 
Mahmut Oztürk 

Niğde 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Dinek 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

MUHALEFET ŞERHt 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, 

1/758 Sayılı Kanun Tasarısının oylanması sırasında olumsuz oy kullandık. Çünkü, Yasa 
Tasarısında yer alan telafi edici ödemeler süper emeklilerin zararını ortadan kaldırmamakta
dır. Geçici madde 76'yı süper emekliler lehine değiştirmek için verdiğimiz önergeler de redde
dilmiştir. 

Elem Cankurtaran 
tçel 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Birgen Keleş 
tzmir 

Erol Güngör 
tzmir 
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MUHALEFET ŞERHt 

Yapılan değişiklikler süper emeklilerin bugüne kadar uğradıkları mağduriyeti telafi etme
diği gibi, bundan sonra da kendileri ile aynı durumda olan emeklilere göre ciddî maddî kayıp
lar karşısında kalmalarına yol açacaktır. 

Kanun kapsamında bulunanların istedikleri takdirde, ödedikleri primleri hiçbir nema al
madan geri alma durumunda bırakılmalannı hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Bu nedenlerle kanun tasarısına muhalifiz. 

Tevfik Ertüzün Alaettin Kurt 
Zonguldak Kocaeli. 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

MUHALEFET ŞERHt 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki geçici madde eklenmesine ilişkin yasaya muha
lifim. Çünkü sözkonusu yasa, süperzedeler olarak adlandırılan insanların sorunlarına hiçbir 
çözüm getirmemektedir. Kısmî çözüm, 515 000 TL. sının ödenmesidir. 6400 gösterge esas alın
malı ve yasa, Anayasa Mahkemesince iptal karan verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmeli
dir. 

Mahmut Almak 
Kars 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortala? Kanununa İki Geçi d Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 76. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlananlar
dan Geçici 70 inci madde uyannca kuruma borçlanma primi olarak 4 200 000 TL. veya 5 040 
000 TL. sı ödemiş bulunanların aylıkları; 4050 gösterge, cari katsayı ve % 50 aylık bağlama 
oranı esas alınarak ödenir. 

Yukarıdaki miktarlardan daha az borçlanma primi ödemiş olanlann göstergeleri, ödedik
leri borçlanma primi ile orantılı olarak tespit edilir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL tŞLBR 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa lld Ge-
çld Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 76. — a) Geçici 
madde uyarınca kuruma borçlanma primi 
ödeyerek malullük, yaşlılık veya ölüm sigor
tasından aylık almakta olanlardan, 
4 200 000 TL. borçlanma primi ödeyenlere 
malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı aldıkları sü
rece ve aylıklarla birlikte 330 000 TL.; 
5 040 000 TL. ödemiş olanlara 400 000 TL. 
telafi edici ödeme yapılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. dan 
daha az borçlanma primi ödemiş olanlara ya
pılacak telafi edici ödeme, ödedikleri borçlan
ma primi ile orantılı olarak hesaplanır. 

Telafi edici ödeme bu Kanuna göre öden
mekte olan gelir ve aylıklara uygulanan kat
sayıdaki artış oranında arttırılır. 

ödeme dönemlerine göre peşin ödenen 
telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 

b) ölüm aylığı almakta olanlara yapıla
cak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenme
sine imkân veren her tahsis dosyası için ayrı 
ayrı hesaplanır ve tamamı hak sahiplerine eşit 
şekilde paylaştırılarak ödenir. 

c) Hak sahibi kız çocuklarının evlenme
leri nedeniyle, Ek 12 nci maddeye göre öde
nen evlenme yardımının hesabında, telafi edici 
ödeme nazara alınmaz. 

- d) Telafi edici ödeme almaya hak kazan
dıktan sonra ölen aylıklının hak sahipleri hak
kında da yukarıdaki esaslara göre işlem ya
pılır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ge-
çid Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler 
eklenmiştir. 

"GEÇlCt MADDE 76. — a) Geçici 70 
inci madde uyarınca kuruma borçlanma pri
mi ödeyerek malullük, yaşlılık veya ölüm si
gortasından aylık almakta olanlardan, 
4 200 000 TL. borçlarıma primi ödeyenlere 
malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı aldıkları sü
rece ve aylıklarla birlikte 330 000 TL; 
5 040 000 TL. ödemiş olanlara 400 000 TL. 
telafi edici ödeme yapılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. dan 
daha az borçlanma primi ödemiş olanlara ya
pılacak telafi edici ödeme, ödedikleri borçlan
ma primi ile orantılı olarak hesaplanır. 

Telafi edici ödeme bu kanuna göre öden
mekte olan gelir ve aylıklara uygulanan kat
sayıdaki artış oranında arttırılır. 

ödeme dönemlerine göre peşin ödenen 
telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 

b) ölüm aylığı almakta olanlara yapıla
cak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenme
sine imkân veren her tahsis dosyası için ayrı 
ayrı hesaplanır ve tamamı hak sahiplerine eşit 
şekilde paylaştırılarak ödenir. 

c) Hak sahibi kız çocuklarının evlenme
leri nedeniyle, Ek 12 nci maddeye göre öde
nen evlenme yardımının hesabında, telafi edici 
ödeme nazara alınmaz. 

d) Telafi edici ödeme almaya hak kazan
dıktan sonra ölen aylıklının hak sahipleri hak
kında da yukardaki esaslara göre işlem yapı
lır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE 77. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ku
ruma yazılı olarak başvuranların, geçici 70 inci madde uyarınca kuruma ödedikleri borçlanma 
prim tutarının tamamı kendilerine iade edilir. Primleri iade edilenler hakkında Geçici 76 ncı 
madde hükmü uygulanmaz." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
/. Ozanları 

Devlet Bakanı 
/ Özdemir 

Devlet Bakanı 
K Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskan Bakanı 

C. AÜınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tab. Kay. Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

' M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

/ S. Giray 
. ^ Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık. Bakanı 

H. Şıvgm 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
M K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Telafi edici ödeme, 2829 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanu
nun hesaplaşma ile ilgili hükümlerinin uygu
lanmasında nazara alınmaz. 

0 Telafi edici ödeme her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. 

GEÇtCt MADDE 77. — Tasarının Ge
çici 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

27 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Telafi edici ödeme, 2829 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanu
nun hesaplaşma ile ilgili hükümlerinin uygu
lanmasında nazara alınmaz. 

f) Telafi edici ödeme her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. 

GEÇlCt MADDE 77. — Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonu metnini Geçici 77 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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