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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Rusya Federasyonuna yaptığı resmî ziyarete ve bu ülke ile 

diğer bağımsız cumhuriyetlerdeki temaslarına ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; RP Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran înan, DYP Bursa Mil
letvekili Fethi Akkoç, SHP tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan da aynı konuda grupları adı
na görüşlerini belirttiler. , 

İzmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçile
rin durumu ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Irak'a uygulanan ambargonun Irak halkının 
beslenmesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkilen ile, Almanya'daki Türk işçileriyle bazı Al
man vatandaşlarının ortak olduğu Incebel Tatil Köyü yazlıklarının durumuna, 

istanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Balkanlarda bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler 
ve bu cumhuriyetlerde yaşayan Müslümanların sorunlarına, 

ilişkin gündem dışı konuşmalarına da Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
Cevap verdiler. 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımızın turistik 
bölgelerdeki tesislerinin işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti ve turizm sektörü
ne devredilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapıla
cağı; 

istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildir
me Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği; 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, yapılan inceleme neti
cesinde, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Komisyonun ihtisas sahası dışında olduğu ve ilgili Kararname
nin Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmesine karar verildiğine ilişkin tezkeresi okundu ve 
kararnamenin Başkanlıkça Millî Eğitim Komisyonuna havale edileceği; 

Açıklandı. * 
Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün denetim konularına (Anayasanın süre

ye bağladığı konular hariç), çarşamba ve perşembe günlerinin kanun tasarı ve teklifleri ile ko
misyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılmasına; salı ve çarşamba günlerinde, bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesine, sunuşlar ve işaret oyu ile yapı
lacak seçimlerin her gün yapılmasına; 

22.1.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 14 sıra sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım 
işçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 48 saat 
geçmeden, gündemin Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler Kısmı
nın 2 nci sırasına alınması, 23.1.1992 Perşembe günü yapılacak görüşmelerin saat 19.00'a 
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kadar tamamlanamaması halinde, bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

„ Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı hakkındaki id
dialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin sorusuna (6/4), Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin, 

Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in mal beyanı ile 
ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin sorusuna (6/5), Devlet Bakanı Tansu Çiller 
ve 

Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli bir öğretmen ile ilgili 
iddialara ilişkin sorusuna (6/14), Devlet Bakanı Şerif Ercan, 

Cevap verdiler. 

Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal haklarında 
yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna (6/9), Devlet Bakanı Şerif Ercan, 

Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazılarının mal beyanlarına 
esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sahip oldukları şirketlerin 1.11.1991 
tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları bulunup bulunmadığına kilişkin sorusuna (6/18), 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, 

Cevap verdiler} soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/8) numaralı sözlü soru, soru sahibi Genel Kurulda hazır bsulunmadığından, bir defaya 

mahsus olmak üzere; 
(6/12) numaralı sözlü soru, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulundu

ğundan; 
(6/11), (6/17) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar; 
(6/15), (6/16) numaralı sözlü sorular da, ilgili bakanlar; ( 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Ertelendiler. 
23 Ocak 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son veril

di. • • . - . . ' 

Yasin Hatipoğlu 
Başkanvekili 

Işûay Saygın Halil ibrahim Artvinli 
İzmir Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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I I — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 1 . 1992 Perşembe 

Tasarılar 

1. —Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
(1/329) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

2. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/330) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

Teklifler 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in; Edirne İline Bağlı İki İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/130) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.1.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 18 inci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi, 22 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi ve Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/131) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.1.1992) 

3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in; İki İlçe ve Silifke İlinin Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/132) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.1.1992) 

4. — Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in; 30.10.1984 Tarih ve 3067 Sayılı Kalkınma 
Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/133) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1992) 

5. — Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in; İçtüzüğe, "Bütçe Görüşmeleri" Başlığı Al
tında Bir Bölüm ile Bazı Maddeler Eklenmesi ve önerideki Maddelerle Bundan Sonra Gele
cek Bölümlerin ve Maddelerin Yeniden Numaralanması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/134) (Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1992) 

6. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit ve Sinop Milletvekili Cafer Keseroğlu'nun; Bir İl Ku
rulması Hakkında Kanun.Teklifi (2/135) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 20.1.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mesleğini bıra
kıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.1.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesine 
öğrenci alımında yapılan imtihana ilişin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.1.1992) 

3. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli,'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar kuruna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1992) 

\ 
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4. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen 
gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.1.1992) 

5. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Sanayi Sitesinden alınıp, kur
şuna dizildiği iddia edilen bir vatandaşın katillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'tn, Doğan Sigorta Emekli Sandığı Vakfı'nın 
iştirakçilerine emekli maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

Meclis Soruşturması Önergesi 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 
89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapıl
masına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz 
konusu Kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık 
ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sayılı Köy 
Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

© — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın 
üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Edirne Milletvekili Evren Bulut'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz isteyen 3 sayın üyeye söz vereceğim. 
Gündem dışı konuşma yapacak arkadaşlarımdan özellikle ricam vardır. Bugün, hepimi

zin bildiği üzere, programımız epeyce yüklüdür. Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri so
nuçlanıncaya kadar çalışmanın devam edeceği hususunda geçen birleşimde karar almıştık. Bu 
sebeple, gündem dışı konuşma yapacak olan arkadaşlarımızın İçtüzükte belirlenen süreye ria
yet edeceklerini umuyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1, — Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz'ın, Ankara'da bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki mes
citlerin kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ilk sözü, Ankara'da bazı kurum ve kuruluşlardaki mescitlerin 
kapatıldığı konusunda gündem dışı söz isteyen, Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz'a veri
yorum. 

Buyurun Sayın Erbaz. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ülkemizin, ba
zen tek başına, bazen siyasî partilerin bir araya gelerek kurdukları koalisyon hükümetleriyle 
idare edildiği dönemlerde ve hattâ ihtilal hükümetleri dönemlerinde bile, kamu kurum ve ku
ruluşlarında ibadetlerini yapmak isteyen memurlarımızın rahat, kolay ve zamandan kazanmak 
maksadıyla, buralarda açılan mütevazi mescitlerde ibadetlerini yaptıkları hepinizin malumu
dur. 

Kaldıki, bu maksat için, Yüce Meclisin çatısı altında da, birkaç yerde mescit ve bir yerde 
cami olduğu hepinizce bilinmektedir ve şimdiye kadar da bu konuda kurumların yöneticileri
ne rahatsızlık verecek hiçbir şikâyet vaki olmamıştır. Ancak, ne hikmetse, bir kamu kuruluşu
na başkan olarak atanan bir sayın profesör, başına getirildiği -bu, ülkemizde bilimsel ve teknik 
araştırmalara öncülük eden ve çok sayıda aydın insanımızın hizmet verdiği bir kuruluş- TÜBİ
TAK'ta bulunan mescidi kapayarak işe başlamıştır. 
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Aslında, bu konuyu Yüce Meclisin huzuruna getirmek gibi bir niyetim de yoktu. Bu mak
satla, bu sayın profesörü arayarak, yapmış olduğu uygulamanın memurlar arasında huzursuz
luklara sebep olacağını ve bu uygulamanın, mümkünse durdurulmasını rica ettim. Fakat, al
mış olduğum cevap, maalesef, yapmış olduğu icraattan daha çok üzdü beni. Bu sayın profe
sör, "ibadet için camiler var. Zaten ben, mesai saatleri içinde namaz kılınması gibi bir düşün
ceyi de kabul etmiyorum" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, aynı mantıktan hareket edilirse, yemek yemek için lokantalar var, 
çay içmek için çayhaneler var; ama, burada çalışan insanların hiçbirine, yemek yemek için lo
kantaya gidin denilmiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; namazın nerede, ne zaman ve nasıl kılınacağı, tüm 
Müslümanların en iyi bildiği bir husustur. Eğer mesai'saati içinde işlerin aksayacağı düşünce
siyle bu uygulama yapılıyorsa, bunun hiçbir şekilde savunulacak yanı yoktur. Zira kış ayların
da, en çok öğle, ikindi ve yılın iki ayında da akşam namazları mesai saatlerinin içine denk 
gelmektedir, öğle namazları, genellikle öğle paydosu zamanında kılındığı için, sadece 8 rekât
tık bir ikindi namazı mesai saatlerinin içine denk gelir ki, bunun alabileceği süre, azamî beş 
ila sekiz dakikadır. Bu zamanı işgücü kaybı gibi görmek, ancak gerçek zihniyete bir gerekçe 
olabilir. 

Ben de yirmi yılı aşkın bir süre devlet memuriyeti yaptım ve bu zaman içinde günün her 
saatini, dakikası dakikasına mesai yaparak değerlendiren bir memura rastlamadım. Zaten, bu 
şekilde yapılan aralıksız çalışmaların, işyerinde verimi artırdığı inancında da değilim. 

. Yapılan bu uygulama, çalışanlarla idare arasında yeni anlaşmazlıkların çıkmasından baş
ka bir işe yaramaz. Nitekim, bir haftadan beri bazı kurumlarda çalışan insanlardan bu konuda 
şikâyetler almaktayım. Yöneticilik, toplumda anlaşmazlık noktalarını artırmak değil, müm
kün olduğu kadar bu anlaşmazlık noktalarını en aza indirmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynrkonuda, orta dereceli bir iki okulda da benzer 
uygulamanın yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulmaktayım. Böylebir uygulamanın giderek yay
gınlaşması halinde, toplumda ciddî rahatsızlıklar olacağından da endişe etmekteyim. 

Kaldı ki, ülkemizde dinî inançlarının gereği olduğuna samimiyetle inandıkları için başını 
örten öğrencilerin, üniversitelerde hâlâ problemlerinin çözülmediği şu sıralarda, son Türkme
nistan seyahatimizde bulunan parlamenter arkadaşlarımızın da şahit oldukları gibi, yıllardır 
komünizm mezaliminin altında inim inim inleyen bu ülkede bile üniversitedeki kız öğrenciler, 
üniversiteye başörtüsüyle gidebilmektedirler. Böyle bir ortamda, ibadetlerini çalıştıkları kurum
larda yapmak isteyenlere bir de bu imkânın verilmemesi, bir eski zihniyetin hortlatılmaşı de
mek olur ki, bu da geçmişte, bu partiye hiçbir fayda sağlamamıştır ve sağlamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, milletçe en çok birlik ve beraberlik içinde bulunmak ve birbirimize 
karşı fikirlerimiz, inançlarımız, benimsediğimiz hayat tarzımız itibariyle en çok hoşgörülü ve 
saygılı olmak zorunda olduğumuz şu günlerde, insanlarımız arasında rahatsızlık yaratacak bu 
tip davranışlardan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum, tbadet yapmak isteyen memurları, tekrar 
tavan aralarında, kapı arkalarında ve masa, sandalye üzerlerinde ibadet etmek mecburiyetinde 
bırakmayalım. Bunun için de, ilgili bakanlıklarca, bu şekilde uygulama yapan ve yapmak iste
yen kamu yöneticilerine gerekli talimatın verilerek buna mani olunmasını bekler, hepinizi say
gıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaz. 
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2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının 
verimliliğini artırıcı, alınması gereken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam 
Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında verimliliği artırıcı acil tedbir
ler konusunda, Denizli. Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu Dö

nemin ilk üç aylık bölümünü geride bırakmış bulunuyoruz. Toplumumuzda, bu süre içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının yeterli verimlilikte gerçekleşmediği yolunda kay
gılar belirmiştir. Bir kısmına katıldığım bu kaygılar sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarında verimliliği artırıcı acil önlemlere ilişkin düşüncelerimi Yüce Kurulunuza sun
mak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 115 yılı aşkın parlamento tarihimize eklenen bu 90 gün, çok uzun 
bir süre sayılmayabilir. Ancak, dış dünyadaki hızlı değişimlerin ve toplumda uyandırılan bek
lentilerin öznel aralığından bakıldığında, kamuoyundaki kaygıları anlayışla karşılamak gerek
mektedir. Dehşet dengesi ve birbirine kapalı kampların durağanlığında on yılları esneyen ta
rih, 20 Ekim-23 Ocak çizgisinde haftalık, günlük ve hatta saatlik periyodlarla solumaktadır; 
düzinelerle devletin doğması, değişimi, tarihî determinizmin doğal oluşumu sayılan yapıların 
çökmesi, çok küçük zaman dilimlerine sığmaktadır. Milletimiz, kendi temsilcilerinin kendi ka
deriyle de ilgili olan bu gelişmelere ne ölçüde katkı sağladığını elbette sorgulayacaktır. 

ö te yandan, 20 Ekim epeyce gerilerde kalmıştır, fakat 21 Ekim bir türlü gelememiştir. Çün
kü, seçimler öncesinde toplumun irrasyonel bölgelerine indirilen kural ve ölçü dışı vuruşlar, 
her kesimde bol sıfırlı umut çekleri oluşturmuştur. Şimdi, bu çeklerin karışlıksız olduğu anla
şılmaktadır. 21 Ekim yepyeni bir Türkiye getirecekti; üç aydan beri televizyon ekranlarında ye
ni Türkiye'yi arayanlar, çok eskimiş sahneler, ciddiyeti tartışmalı yeni vaatler ve içi bir türlü 
doldurulamayan paketlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum, iktidarın moral dayanağı konusunda 
yavaş yavaş tereddütler uyandırmaya başlamıştır. Siyasî iktidarlar, sadece oy çokluğuna daya
narak yönetim yetkisini taşımayazlar. Yönetim yetkisinin kamu vicdanında, hukukî yetkisini 
kamu vicdanında, hukukî ve ahlakî bakımdan da geçerli dayanaklara ve kaynaklara sahip ol
ması gereklidir. İktidar ortaklan, bugüne kadarki tutumlarıyla, iktidarı ele geçirmek için yü
rüdükleri yolda, demokratik moral değerleri önemsemedikleri izlenimini uyandırmaktadırlar. 
Seçim öncesi ile seçim sonrasının çelişkisi ve çelişkili tutumların her gün yeni bir boyutta sergi
lenmesi, halkta aldatılmışlık duygusu uyandırmaktadır. Aldatıldığını fark eden halk, iktida
rın, moralitesi tartışmalı yollardan ele geçirildiği kaygısını taşımaz mı? tşte bugün, Türk ka
muoyunun yaşadığı tedirginliğin en önemli nedeni budur. Temelinde hür ve saptırılmamış mil
let iradesi bulunmayan iktidarların, yönettikleri ülkeye güven ve hizmet verebilmesi mümkün 
değildir. Bu evrensel gerçek, günümüz iktidarının güç erozyonuna açıklık getirmektedir. İkti
dardaki güven erozyonunu, yağdanlık gibi ağırlıklarını bile rüzgâr gülü hızıyla döndürme be
cerisini gösterenlerin gayretleri örtememektedir. 

Sayın milletvekilleri, ifade etmeye çalıştığım gerçekler, halkın zihninde, Türkiye Büyük 
Millet meclisi çalışmalarının verimli olmadığı kanısını günden güne güçlendirmektedir. İktida
rın programsız, hazırlıksız, dağınık ve somut hedeflere yönelmeyen çabaları sonucunda, olum
suzluklar, yavaş yavaş, Türkiye Büyük Millet Meclisine fatura edilmeye başlamıştır. Bunun için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında verimliliği ve etkinliği artırıcı acil tedbirlere 
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başvurma zorunluluğu doğmuştur. Milletvekilleri olarak her birimiz, siyasî parti grupları ola
rak iktidar ve muhalefet grupları, birlikte bu konuya geçerli, bir çözüm yolu bulmalıyız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama görevini, İçtüzük ve Anayasa düzenlemelerinden 
başlayarak, bir program çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Atları arabanın arkasına koşan bir 
zihniyetin, yargı bağımsızlığı, çalışma hayatı, basın özgürlüğü, üniversite, TRT, personel ve emek
lilik rejimi gibi konularda perakende, tutarsız ve çelişkili düzenleme istekleriyle meydan dol
durması Önlenmelidir. 

önümüzde artık demokratik bir ülke için muhcubiyet konusu sayılan rejim tartışmalarını 
önleyecek Anayasa düzenlemeleri zorunluluğu bulunmaktadır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Niye yapmadınız?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu düzenlemeler, seçim öncesi muhalefetin ikti

dar grubunu yetkisiz görmesi yüzünden yapılamamıştır. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sekiz senedir iktidardınız; niye yapmadınız; niçin 

nutuk atıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Gürkan... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Eğeynüdahale etmek için harcadığınız zamanı, 

son cümlemi dinlemek için harcamış olsaydınız, sebebini anlayacaktınız. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu düzenlemeler, seçim öncesi muhalefetin, ik

tidar grubunu yetkisiz görmesi yüzünden yapılamamıştır. Bütün partiler ve sivil toplum ku
rumları, demokratik hukuk devletinin çağdışı standartlarına uygun bir anayasaya hayır deme
diklerine göre, bu konu süratle çözümlenebilir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Beraber yapalım, beraber yapalım... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Cümlem sizi tatmin etmedi zannediyorum Sa

yın Gürkan... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Beraber yapalım... itham etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Anayasa değişiklikleri konusunda partilerarası 

işbirliği çağrılarımda bulunan şahitlerimden birisi de Sayın Şevket Yılmaz'dır; locada oturu
yorlar. Son üç yıldan beri, gerek Adalet Bakanlığının, gerekse Anavatan Partisi Grubunun bu 
konuda yaptığı çağrılar, muhalefet tarafından, biz, iktidara geldiğimiz zaman kendi anayasa
mızı yapacağız gerekçesiyle reddedilmiştir. Şimdi çıkan tabloda, aynı durumu, biz -iktidarı tenkit 
etmemize rağmen- Türkiye'ye yaşatmak istemiyoruz. Anayasa değişikliği konusunda işbirliği
ne hazırız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Anayasayı değiştirecek çoğunluğunuz vardı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)— Anayasa değişikliğini yapmaya yeterli çoğunluk 

yoktu Sayın Gürkan. (SHP sıralarından "vardı" sesleri) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Beraber yapalım; itham etmeyin. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, cevap vermeyin, toparlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu anayasa değişikliği konusunda mademki se

kiz yıllık bir gecikmeden bahsediyorsunuz, partilerin, grupların ve milletvekillerinin işbirliği 
ile süratle çözümlenebilir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Mutabıkız. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Zaten, benim de getirmek istediğim nokta bu. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönemi, aynı za

manda Anayasa koyucu olarak Türk demokrasi tarihindeki onurlu yerini alabilir. 
Gündemimizin önemli bir bölümünü, başta Siyasî Partiler Kanunu ve seçim kanunları ol

mak üzere, temel siyasî kanunlar oluşturmaktadır. Geçen dönemlerden kalan ve 30Q'e yakın 
Kanun Hükmünde Kararnamelerin görüşülmesi de önemli bir yasama faaliyeti olarak bekle
mektedir. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, niye ikaz etmiyorsunuz? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — iktidarın, Türkiye Büyük Millet Meclisine yasa 

tasarısı sevk etmekteki isteksizliğine karşın, ANAP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ve 
milletvekilleri tarafından son birbuçuk ayda 45 kanun teklifi Yüce Meclise sunulmuştur. Bun
ların ve önümüzdeki dönemde sunulacak tekliflerin süratle ele alınması, birçok temel sorunun 
çözümünü sağlayacağı gibi, siyasî tartışmaların düzeyini yükseltecek ve siyasetin bir şov zena-
atı olarak algılanması şeklindeki çarpıklıkları düzeltecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu ANAP yaptı. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Anayasa ve temel siyasî ya

salarda yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeler, partilerarası komisyonlar oluşturulmak su
retiyle, kısa sürede gerçekleştirilebilir. Bu tür verimli çalışmaların geçmişte örnekleri vardır. 
içtüzüğün kabulünden sonra yasama çalışmalarının hız kazancağını da umuyoruz. 

Meclisimizin önemli bir fonksisonu olan denetim görevinin, toplumu sağırlaştıncı, devlet 
işlerini köstekleyici ve görev yapan kişilerin onurlarını zedeleyici bir karalama kampanyasına 
dönüşmemesine de özen göstermeliyiz. Meclisin denetim görevi, bazı noktalarda yargı erki ile 
içice duruma gelebilir ve yargı erki ölçüsünde nesnel olgulara dayandırılmalıdır. Denetimin, 
siyasî istismar dışında, normal seyrinde yürümesinin bir garantisi olarak, yapılacak Anayasa 
değişikliklerinde bazı düzenlemelere yer verilmelidir. Bu konudaki teklifimizi, günü geldiğinde 
kamuoyuna sunacağız. Kimsenin, asılsız kampanyalarla yaratılan sütre gerisinden ateş açma
sına imkân bırakmayacak düzenlemelerle, demokrasinin bir fazilet rejimi olduğu gerçeğini ge
lecek kuşaklara taşımalıyız. 

Sayın Başkana teşekkür eder, hepinize yürekten saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Hükümet adına, gündem dışı konuşmaya cevaben, Sayın Gönen; buyurun efendim. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın konuşmacı Korkmazcan'ın yaptıkları gündem dışı konuşmaya teşekkür ediyorum; 
bu nedenle bize de cevap verme fırsatı verdiler. 

Yaklaşık iki aylık bir Parlamento ve Hükümet; geriye dönüp baktığımız zaman, devraldı
ğımız miras ne?.. Geçen dönemden 700'ü aşkın sorıi önergesi cevaplandırılmamış; aşağı yukarı 
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Parlamento gündemine gelen araştırma önergelerinin hiçbiri denecek kadarı kabul edilmemiş, 
reddedilmiş, genellikle, gündem dışı konuşmalar cevaplandırılmamış.. 

Biz bu dönem ne yapmışız?.. Genellikle, Parlamento çalışmalarına, Parlamentoya önem 
verdiğimiz için, gündem dışı konuşmaları hassasiyetle takip ederek cevap veriyoruz. Bugüne 
kadar verilmiş bulunan yedi araştırma önergesinden altısını kabul ederek, üzerimize düşen has
sasiyeti göstermişiz. Hükümet Programımızdaki vaadimize uygun olarak, her karanlık işin üze
rine gitme hedefimiz doğrultusunda araştırma önergelerini kabul ettik ve bunların komisyon
ları kuruldu. 

Geçtiğimiz dönemde kanun gücünde kararnamelerle, Parlamento, adeta devre dışına çı
karılmıştı ki, bunun kanıtı, 200 küsur kanun gücünde kararname halen Parlamento komisyon
larında beklemektedir. Biz bunları süratle Parlamento komisyonlarında görüşüp, gerekli olan
larını gündeme indirip, temizlemeye çalışıyoruz. 

Buradan görünen şudur: 19 uncu Dönem Parlamentosu, gerçekten geçen dönemden çok 
farklı; açıklığı benimsemiş, Hükümet Programı doğrultusunda, sorulara cevap veriliyor, araş
tırma önergelerine değer verilip inceleniyor, üzerimize düşen ne ise yapıyoruz. Gündeme bak
tığınız zaman göreceksiniz, 8 kanun teklif veya tasarısı var, bunun yanı sıra getirdiğimiz bugün 
dahi dört tane kanun teklif ve tasarımız hazırlanmış ve gelmekte; ülke problemlerini titizlikle, 
Hükümet Programımıza koyduğumuz biçimde çözmeye çalışıyoruz. 

Geriye baktığımız zaman şunu görüyoruz: Geçmiş sekiz yıllık iktidar döneminde, ülke prob
lemlerinin çözümüne mesnet teşkil edecek yüzlerce kanun teklif ve tasarısı Parlamentoya ya 
verilmemiş veya verilmiş, kadük olmuşken, şimdi muhalefet, sanki muhalefetteyken bir teklif 
verme atağında... Bunlar, o günlerde neden geçirilmedi, neden kadük edildi ve ülke problemle
ri üstüste yığıldı? Biz üstümüze düşeni tabiî ki yapacağız, Hükümet Programımızda ne var-
sa,Yüce Türk Ulusuna ne vaat ettikse, Allah'ın izniyle, hepsini gerçekleştireceğiz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Endişenizi anlıyoruz. Elinizde imkân varken kaçırdınız, şimdi, bu Hükümet, Programına 
ne koymuşsa, ciddî olarak buları gündeme getiriyor, Bakanlar Kurulunun her toplanışında, 
Parlamentonun her toplanışında bir problemi çözüyor, onun rahatlığı, onun güveniyle kamu
oyundaki primimiz yükseliyor, bu da sizi telaşa sevk ediyor. Bunu da normal karşılıyoruz; ama, 
sizlerin bu konuşması bize daha da hız verecek, ülkenin, vaat ettiğimiz hiçbir problemini ardı
mızda bırakmayacağız ve 19 uncu, 20 nci, 21 inci dönemler de, Allah'ın izniyle, ülke menfaati 
için kendini adamış iktidarımızın devamlılığının sağlandığı dönemler-olacak. 

Bu duygularla, hepinize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. , , 

3. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Bolu ili Gerede ilçesindeki bazı yayla evlerinin yıkıl
masına ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Bolu İli Gerede ilçesindeki 153 yayla evinin yıkılması konusunda, Sakarya 
Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'a, söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Gerede, Ankara-
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İstanbul arasında yer alan hemen hemen herkesin bildiği bir ilçedir. E-5 Karayolu üzerinde, 
İstanbul'a giderken sağ tarafta bulunan 10 bin nüfusu olan bu şirin ilçemizin arkasında da 
geniş bir ormanlık bölge bulunmaktadır. Bu ilçenin arka tarafında 4 ila 14 kilometre arasında 
mesafede yer alan ve ilçe halkının faydalandığı 4 tane yayla bulunmaktadır. Bunlar, Seviller 
Yaylası, Hasbeyler Yaylası, Hacveli Yaylası ve Rumşah Yaylasıdır. Bu yaylalarda, elli yıllık, sek
sen yıllık hatta yüz yıllık tarihi olan geçmişten kalma yayla evleri var. Ayrıca, kasaba halkı, 
buralar denize çok uzak olduğundan, böyle bir nimetten mahrum oldukları için, yazın dinlen
mek maksadıyla bu yaylalarda yaz aylarında iki üç ay kalabilecekleri yayla evleri inşa etmekte 
ve 4 ila 14 kilometre arasında değişen bu yaylalara yazın çoluk çocuklarıyla gidip gelmektedir
ler. 

tşte, bu yayla evlerinin başına bir felaket gelmiş. Burası, ilimiz Sakarya'nın komşu ili ol
duğu için, benim sık uğradığım ziyaret ettiğim bir bölgedir; 1991 yılının 28 Kasımında burada 
güvenoylaması yapılırken orada bulunan tanıdık dostlardan, aman, imdat, evlerimizi yıkıyor
lar diye telefonlar geldi. Bizim, tabiî, o gün bir şey yapmamız mümkün değildi. Anavatan ile 
Doğru Yol Partisi, aralarında -haydi SHP'yi de koyalım- iktidar -muhalefet çekişmesi yapma
sınlar; çünkü, iktidarın değiştiği bir gündü, ve yeni Hükümetin güvenoyu aldığı bir gündü. 
Biz, olaydan üç dört gün sonra, 2 Aralıkta altı milletvekili arkadaş, ilk parlamenter hizmeti
miz olsun, düşüncesi ile vatandaşın bu sıkıntısı nedir, gidelim bu olayı yerinde görelim diye, 
gittik. Kar, kış, kıyamet bir gündü, Gerede'ye ulaştık, halkla topantı yaparak görüştük, olayı 
halktan dinledik; ardından, kaymakamı ziyaret ettik ve Bolu Valisiyle de görüşerek, aşağı yu
karı 50 santim civarında yayla yollarında kar olduğundan, yaylaya özel arabalarımızla çıkmak 
da mümkün olmadığından, orman idaresinden temin ettiğimiz iki arabayla yaylaya çıktık. Be
le kadar kar içinde, ellerimizde fotoğraf makineleriyle yayla evlerini gezdik ve gördük. Emin 
olun, görünce üzülmemek mümkün değil. 28 Kasımda dozerlerle, ekskavatörlerle gelmişler, 
evin bir duvarını, kolonunu yıkmış, çatısını devirmiş, harap etmişler ve evleri gezdiğiniz za
man, içinde eşyasıyla beraber yıkılan yayla evlerini görüyorsunuz. İlgililerden bilgi alarak bir 
envanter çalışması da yaptık. 153 tane bina yıkılmış. Bu dört yayladaki yazlık evlerin 91 tanesi 
içinde oturulan ev, 49 tanesi de koltuklanyla, perdeleriyle, buzdolabıyla, tüm eşyasıyla birlikte 
harap edilmiş ve çatı, üzerine göçürülüvermiş bir vaziyette ve 62 tane de yarım inşa halindeki 
yayla evi yıkılmış. 

Biz olayı yerinde gördükten sonra, ilgililerle görüştük; tabiî, ilgililerin, kaymakamın ifa
desi, "bu inşaatlar, bu yayla evleri ruhsatsız yapılmıştır, bunlar kanuna uygun değildir" şek
linde daha evvel de yıkım kararları alınmış ve uygulanmamış. 27 Kasım günü akşam Bolu Vali
liğinden 4 tane araç geldi (Ekskavatörler, dozerler) ve bunlar gece yaylaya çıkarılıyor, ertesi 
gün de saat 12.00 civarında yıkıma başlanıyor. Şehirde, kasabada yıkımı duyan ev sahiplerin
den yaylaya çıkmak isteyenleri de, jandarma ve polis yolu keserek çıkarmıyor. 

Olayın mahiyeti bu. Bu, tabiî, fevkalade üzüntü verici bir olay. Bu olay, aslında, Türkiye'
de, Ankara'daki merkezî hükümete rağmen, Meclise rağmen, kanunlara rağmen, mahallî yö
netimlerin vatandaşa nasıl muamele ettiğini gösteriyor. 

Benim bu olayda müşahade ettiğim hususlar şunlardır: 
Muhterem üyeler, bakınız; eğer bu yayla evleri usulsüzse, kanuna aykırıysa, bunlar, 153 

eve ulaşıncaya kadar beklenmeden, ilk evin inşasının başladığı zaman yıkılması gerekirdi. Ay
rıca, bunların içinde elli yıllık, yetmiş yıllık evler de var. 1950 öncesinden vergi makbuzları * 
olan evler de var. 
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Burada bir zulüm, bir haksızlık var. Bunların yıkılması gerekiyorsa, önceden geçmiş ida
reler zamanında yıkılması gerekirdi. Her mahallî idare yöneticisinin görevinin bu olması la
zım; kanunsuzluğu önlemesi lazım. 

Siz, şu veya bu mülahazalarla, şu veya bu baskılarla, şu veya bu menfaatlarla müsaade 
ediyorsunuz, 153 tane yaptırıyorsunuz ve ev haline gelince yıkıyorsunuz... Bakın, bu yıkımın 
malî portesi de var; bunun keşfini de çıkarttırdım. Yıkılan binaların değeri, bugünkü inşaat 
rayiçlerine göre, 3 milyar 724 milyon 550 bin lira. Tahrip edilen eşyaların değeri 484 milyon 
200 bin lira. Geman toplam 4 milyar 208 milyon 750 bin lira. Bu bir millî servettir. Düşünün, 
bunlar orta gelirli esnaftır, memurdur. Nihayet, yaylada çoluk çocuğuyla, sahillere gitmeden... 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Konuyu saptırma; ne orta hallisi? Villa yapılmış oraya. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Tahammülle dinleyin lütfen.. Burada konuşun. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Orada senin de var mı? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bu Meclisin terbiye usulüne riayet edin. 
Çoluk çocuğuyla kıt kanaat geçinerek temin ettiği gelirle yaptığı bu evleri yıkmak demek, 

o vatandaşın başına dünyayı yıkmak demektir. 153 aileyi biz böyle mağdur edemeyiz. Ben bu
gün burada ne tktidarı ve ne de bugün muhalefet olan dünkü iktidarı suçlamıyorum; ama, 
burada kamu yönetiminin, mahallî idarelerin meseleye makul ve adil üslupla yaklaşmadığını 
söylüyorum. Biz bunu düzeltmekle mükellefiz. Bugün siz iktidarsınız, yarın başkası iktidardır. 
Onun için, gelin, meseleyi kökten düzeltelim. Sen-ben davası meselesi değil. Aranızda horoz 
dövüşü yapıyorsunuz, bunun ne faydası var yani? Sekiz yıl iktidar olmuş bir parti, şimdi ikti
dar olmuş bir parti... (Alkışlar) Sizin de karnenizi tutuyoruz, aylar sonra önünüze getireceğiz 
notlarınızı. 

Muhterem kardeşlerim, bakın burada bir olayın daha altını çiziyorum. Ankara'dan İstan
bul'a giderken, Kızılcahamam'la Gerede arasında sol tarafta bloklar halinde yeni birçok evin 
gruplar halinde inşa edildiğini göreceksiniz. Bunlar hangi izinle inşa ediliyor?.. Hiçbir izni mizni 
yok. Mahallî siyasetçilerin, mahallî idarecilerin ve politikacıların özel himayesiyle, Ankara'
dan birtakım insanlar gidiyor, oralarda kendilerine köşkler inşa ediyorlar; ama, öbür tarafta 
gariban vatandaşın başına da evini yıkıyorsunuz. Bu, bir zulümdür. Onun altını çiziyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bu milletin verdiği vergilerle, sahillerde trilyonlarca lira 

değerinde turistik tesis yapılıyor. Orta Anadolunun bir kasabasındaki insanların dinlenmek 
için, kendi parasıyla yaylada yaptığı evini başına yıkıyoruz, sahallirdeki tesislere de faizsiz, çok 
yüksek teşviklerle trilyonları akıtıyoruz... Bunların da altını çiziyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Hangi vatandaş?.. Milyarlık villa yapılmış. Senin de var mı 

. ada? 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Benim varsa git göster, memnun olurum, size bağışlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Vatandaşların, ormanı, millî serveti ve güzelliği tahrip et

meden ormanların bu imkânlarından faydalanacağı düzenlemelerin getirilmesi lazım. Bunun 
altını çiziyorum ve şunu iktidara soruyorum; bu 153 evin bedeli olan 4,5 milyar lirayı nasıl 
tazmin edeceksiniz? Lütfen, tçişleri Bakanlığı müfettişlerini göndererek bu meseleyi tahkik et
sin ve bu Meclise bilgi versin. Bunu istiyoruz ve tçişleri Bakanlığının da gelen raporu uygula-
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masını istiyoruz. Hükümetin, artık, balayı dönemi bitmiştir; heyetleri kabulü, madalyaları ka
bulü, birtakım merasimleri bir tarafa bırakıp, lütfen, kolları sıvayıp, icraatın içine gelin. 

Hükümete başarılar dilerken, bu adaletsizliğin de kaldırılmasını dilerim. Hepinizi hür
metle selamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

NECMİ HOŞVER (Dolu) — Villaları ev diye yutturdun bize... Sakalından utan. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ederim. 
Hükümet cevap verecek mi?.. Yok. Teşekkür ederim. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 
89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapılmasına 
neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda imzaları 
bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve iskân eski Bakam Hüsamettin 
Oruç haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir Meclis soruşturması önergesi vardır. 
Önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz coğrafî konumu gereği; ulaşım sektörünün tarih boyu çok büyük önem kazandı
ğı bir kara parçası üzerinde bulunmaktadır. Ulaşım sektörünün, diğer sektörlerin gelişmesini 
ya da geri kalmasını etkileyen bir sektör olduğu dikkate alındığında bu sektörün önemi bir 
kat daha artmaktadır. 

ANAP hükümetleri döneminde ulaştırmanın bir alt sektörü olan karayolu ulaşımı yapay 
bir biçimde ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu sektördeki fizikî gerçekleşmeler büyüme ve kal
kınmamızın öngördüğü ölçeği yakalayamamış, buna rağmen devlet yatırımları ve harcamala
rında birinci sıraya çıkmıştır. 

ANAP hükümetlerinin öğündüğü üç büyük altyapı projesi vardır. Bunlar; GAP, Teleko
münikasyon ve Otoyol projeleridir. Otoyol harcamaları kamuoyu vicdanını rahatsız edecek tar
tışmaları beraberinde getirmiştir. Otoyol harcamalarının GAP harcamalarını büyük ölçüde aşa
cağı görülmektedir. 

Çünkü; otoyol projeleri gerçekçi bir pİana dayandırılmamış, var olan ulaşım ana planın
daki göstergeler ve hedefler dikkate alınmamış, hiçbir fizibilite yapılmamış, sadece ve sadece 
belli işler iktidarın koruduğu firmalara dağıtılmıştır. 

Bütün bu uygulamalarda, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, yurt dışından kredi 
temin şartını yerine getiren firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiş; ne ulusal ne de ulus
lararası rekabet koşulları işletilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek aynı şartlarda yüklenici 
firmaya proje (tasarım ve çizim) yapım yetkisi verilmiş, yine kural dışı olarak ihale bedelinin 
çok küçük bir bölümünü içeren proje bedeli üzerinden ödeme yapılması yerine, tüm ihale be
delinin °/o 20'si dolar bazında hemen avans olarak ödenmiştir. 

Ciddî ve gerçekçi olmayan, herhangi bir proje (tasarım ve çizim) dayandırılmayan sadece 
firmaların yurt dışından sağladıkları kredi miktarları esas alınarak verilen tekliflerle; daha 
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sonra da yürürlüğe giren kararname gereği, hazırlanan ve gerçekçi olmayan iş programlarına 
uygun ve çoğunlukla projeleri kısmen tamamlanmış olan işlerin yapılan ikinci keşifleri ile tek
lif fiyatları arasında yer yer yüzde 100'ü aşan fiyat farkları ortaya çıkmıştır. Bütün bu olaylar 
kamu tasarrufunun çok kötü bir şekilde kullanıldığını ve kamunun zarara uğratıldığını ve do
layısıyla da idarenin kusurlu olduğunu göstermektedir. 

20 Ağustos 1988 gün ve 88/13181 sayılı Genel Fiyat Farkı Kararnamesinin 16 ncı, otoyol 
İhaleleri Sözleşmesinin "Fiyatların Artması ve Azalması" başlıklı 70 inci maddesi, bedeli dö
viz karşılığı ödenen işlere fiyat farkı verilmeyeceğini emretmektedir. Bütün bunlara rağmen ka
munun çıkarlarından çok şirket çıkarlarını koruyan ANAP Hükümeti 30 Ekim 1989 günlü Resmî 
Gazetede yayınlanan 89/14657 sayılı Karar ile "yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatlar
la ihalesi yapılmış ve yapılacak olan, otoyol, köprü, tünel yapımı ile kontrollük, mühendislik, 
etüt, proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar"ı yeniden düzen
leyerek, otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden olmuş ve devleti çok büyük ölçüde 
zarara sokmuştur. 

Yüklenici firmalarca hazırlanan ve sözleşme eki olan teklif birim fiyat listesinde fiyatların 
tek tek belirtilmesine rağmen yeniden bazı kalemlerde yeni fiyatlar yapılmış ve firmalara önemli 
boyutta çıkarlar sağlanılmıştır. 

Otoyol yapımında şartnameye uygun olmayan bir kısım imalatlar, bazen idarece, bazen 
de müşavir firmaların raporları uyarınca kabul edilmiş, şartnamelerde değişiklikler yapılarak 
yüklenici firmalar himaye edilmiş ve devlet zarara sokulmuştur. 

Açıklanan nedenlerle, 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan ve görevlerini kötüye kul
lanan bu eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakan Turgut 
özal, Bakanlar Kurulunun eski üyeleri ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına, 

Ancak, dönemin Başbakanı Turgut özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Anayasa
nın 105 inci maddesinde öngörülen sorumsuzluk hali göz önünde-bulundurularak, soruştur
ma kapsamı dışında tutulması gerektiğinden diğer ilgililer hakkında işlem yapılmasını saygı 
ile arz ederiz. (Hakkında Meclis soruşturması istenen bakanların listesi eklidir) 

Veli Aksoy x 

izmir 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul' 
Nihat Matkap 

Hatay 
Mehmet Sincar 

Mardin 
Ali Yiğit ; 
Mardin . 

Fuat Çay 
Hatay 

Naif Güneş 
Siirt 

Mehmet Alp 
Kars 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Faik Al tun 
Antalya 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Atilla Mutman 
İzmir 

Ural Köklü 
Uşak 
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Nizamettin Toğuç 
Batman 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

• Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Cemal ettin Gürbüz 
Amasya 

O. Mümtaz Soysal 
Ankara 

Selim Sadak 
Şırnak 

Muzaffer Demir 
Muş 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Ali Dinçer 
Ankara 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Ziya Halis 
Sivas 

Sırrı Sakık 
Muş 

Ender Karagül 
Uşak 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Cemal Şahin 
Çorum 

Remzi Kartal 
Van 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Halil Çulhaoglu 
İzmir 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

19 EKİM 1989 TARİHLİ VE 89/14657 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA 
İMZASI BULUNAN VE HAKLARINDA MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASI 

İSTENEN BAKANLARIN LİSTESİ 

1. Ali Bozer -
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
2. Kâmran inan 
Devlet eski Bakanı 
3. Güneş Taner ' 
Devlet eski Bakanı 
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4. Cemil Çiçek 
Devlet eski Bakanı 
5. Işın Çelebi 
Devlet eski Bakanı 
6. Mehmet Yazar 
Devlet eski Bakanı 
7. Saffet Sert 
Devlet eski Bakanı 
8. ismet Özarslan 
Devlet eski Bakanı _ 
9. Ercüment Konukman 
Devlet eski Bakanı 
10. İlhan Aşkın 
Devlet eski Bakanı 
11. Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet eski Bakanı 
12. İsmail Safa Giray 
Millî Savunma eski Bakanı 
13. Abdülkadir Aksu 
İçişleri eski Bakanı 
.14. A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri eski Bakanı 
15. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük eski Bakanı 
16. Avni Akyol 
Millî Eğitim eski Bakanı 
17. Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
18. Halil Şıvgın 
Sağlık eski Bakanı 
19. Cengiz Tuncer 
Ulaştırma eski Bakanı 
20. Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı 
21. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 
22. Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
23. Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
24. Namık Kemal Zeybek 
Kültür eski Bakanı 
25. İlhan Aküzüm 
Turizm eski Bakanı 
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Yıldırım Akbulut 
Eski Başbakan 
Hüsamettin örüç 
Bayındırlık ve îskân eski Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme günü 

Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır. 

2. — Kocaeli Milletvekili Alâellin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sayılı Köy 
Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi ülkemizde son sekiz yılda "hayalî ihracat, haksız kazanç temini, partizan
lık, adam kayırma" gibi birçok konuda ülkeyi idare edenler büyük eleştiriler almıştır. 1983'ten 
1991 ekim seçimlerine kadar ülkenin idaresinde bulunan ANAP iktidarı döneminde çok bü
yük miktarda kamu arazisi elden çıkmıştır. 

Bu arazilerin tasarrufunda da, diğer konularda olduğu gibi, haksızlık, kanunsuzluk ve yağ
ma olaylarının olduğu iddiaları birçok defa basının gündemini doldurmuştur. Bu iddialar mut
laka tetkike muhtaçtır. Bu iddialar çerçevesinde verdiğimiz bir yazılı soru önergesine aldığımız 
resmî cevapta görülmektedir ki, sadece bir ilçe dahilinde orman arazisi olarak 1 458 616 m2, 
Hazine arazisi olarak 386 537 m2, DDY arazisi olarak 91 589 m2 arazi kiraya verilmiş: 211 028 
m2 de 49 yıllık irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kiralanmış, Maden Kanununa göre 71 680 
m2 arazi kiraya verilmiştir. Muhtelif şekilde de 3 127 344 m2 arazi satılmıştır. Anılan satışlarda 
da yolsuzluklar ve kanunsuzluklar vardır. 

Şöyleki: 
Üç köy muhtarlığına Hazineden köyün ihtiyaç sahipleri için alınan araziler parsellenmiş 

ve bu arazilerin 406 852 m2 si parseller halinde satılmıştır. 
Ancak, yaptığımız tespite göre, 1442 Sayılı Köy Kanunu ve bu kanuna dayalı çıkarılan Köy 

Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğine göre satış yapılması gerekirken, köyle alakası olma
yan ilçenin yetkililerine de satış yapılmıştır. Gereği için ilgili makamlara müracaat edilmekte
dir. Ancak, 1983'ten 1991'e kadar kamu arsa ve arazilerinin tasarrufu ile ilgili her bölgeden 
gelen şikâyetler nedeniyle bu konudaki spekülasyonları cevaplamak, varsa, yukarıdaki gibi, 
kanunsuz ve haksız tasarrufları ortadan kaldırmak, kamunun hakkını korumak üzere Anaya
sanın 98, Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması hususunu saygılarımızla arz ederiz. 

Alaettin Kurt Muzaffer İlhan 
Kocaeli Muğla 

M. Kâzım Dinç M. Hali t Dağlı 
Kocaeli Adana 

Selahattin Karademir Hüseyin Batyali 
Kahramanmaraş Balıkesir 

— 151 — 



T.B.M.M. B : 30 23 . 1 . 1992 O : 1 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve-Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun, 22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alınan karar 

gereğince, kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

J. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/205) (S. -Sayısı: 7) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon hazır. 
Hükümet hazır, ' 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Gürhan Çelebican; buyurun efen

dim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de

ğerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 
Anavatan Partisi İktidarı döneminde, 9 Ağustos 1991 tarihinde çıkarılan, Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu üzerinde Anavatan Partisi Meclis Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, günümüzün şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen ve değişen 
ihtiyaçları göz önünde tutularak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bir
kaç maddesi ve bendi ile ilgili olarak yapılan ve beş maddeyle üç geçici madde içinde toparla
nan değişiklikler ve gerekçeleri hakkında konuşacağım. 

Değerli milletvekilleri, esasen, aylardır tatbikatta olan ve istenilen faydaları sağladığı tes
pit edilen bu kararname, bazı kanunlarda yapılan değişiklikler neticesinde, Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda husule gelen dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve bu meyanda ba
zı iyileştirmeleri getirmek üzere hazırlanmış bulunmaktadır. 

(1) 7 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Refaıddin Şahin 
Ordu 

Nadir Kartal 
Van 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 
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İlk değişiklik, uçucu personel hakkındadır. Malumunuz üzere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 24 üncü maddesi, 3593 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve kara havacı
lık sınıfındaki kıdemli yüzbaşıların ve daha üst rütbedeki subayların, uçuculuk vasıflarını kay
betmeleri veya uçmak istememeleri halinde, uçuculuk statülerinin sona erdiği ve yeniden sınıf
lamaya tabi olmadıkları hususu kabul edilmiştir. Ayrıca, "Sıhhî sebeplerin gerektirdiği durum
larda sınıf değişikliği yapılır" denilmiştir. Yapılan bu değişiklik sayesinde, Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı için, kara havacılık sınıfındaki kıdemli yüzbaşıları ve daha üst rütbedeki subayları, 
kendi sınıflarında ve faal uçuşu gerektirmeyen kadro görevlerinde istihdam etmek yolu açılmış 
bulunmaktadır. Böylece, hem personeldeki bilgi birikiminden kendi sınıflarında istifade edil
mesi, hem de faal uçucuların kıtalarında görev alması sağlanmış olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, açıklamış olduğum bu değişikliğin Kara Kuvvetleri Komutanlığın-
daki tatbikatı incelenmiş ve müspet netice verdiği tespit olunmuştur. Ayrıca, kara havacılık sı
nıfında, kadro ve mevcut dengesi bakımından da faydalı olduğu müşahede edilmiştir. Kara Kuv-
vetlerimizdeki tatbikat neticesinin müspet değerlendirilmesi göz önünde tutularak, az önce izah 
ettiğim şekilde, kara havacılık sınıfında yapılan değişikliğin, Hava Kuvvetlerimizin pilot sınıfı 
içinde kabul edilmesi, hem farklı bir tatbikatı ortadan kaldırmak suretiyle eşitlik yaratmak hem 
de kadro ve mevcut dengesini sağlamak yönünden uygun görülmektedir. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değişiklik yapılan diğer bir husus ise şudur: Araç 
kazası neticesinde meydana gelen taksirli suç yüzünden kısa müddet için tevkif edilen ve yapı
lan muhakemede haklarında verilen hapis cezaları para cezasına çevrilen subay ve assubayla-
rın bu cezaları tecil edilmediğinden, 926 sayılı Kanunun ilgili maddesi mucibince hapiste geçen 
müddetleri kıdemlerinden düşülmek suretiyle nasıplan aleyhlerine düzeltilmekte ve bu da, per
sonelin emsallerine nazaran bir sene geç terfi etmesi gibi bir durum husule getirmektedir. Hal
buki, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda yapılmış bulunan bir değişiklikle, kısa müddet ve
rilen hapis cezalarının para cezasına veya adı geçen kanunda belirtilen bir tedbire çevrilmesi 
halinde, hapis cezasının niteliği de değişmektedir. Bu durumda, kanuna göre sadece para ceza
sı verilen bir suçtan mahkumiyet hangi neticeyi getiriyorsa, hapis cezasının para cezasına çev
rilmesi halinde ise, aynı neticenin husule gelmesi hakkaniyet prensipleri gereği olmaktadır. Bu 
sebeple, hapis cezaları para cezalarına çevrildiğinde, tutukluluk müddetinin kıdemden düşül
mesinin uygun olmayacağı kabul edilmektedir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce hapse 
mahkûm olup, cezası para cezasına çevrilen subay ve assubayların kıdemlerinden düşülen müd
detlerin iadesi suretiyle nasıplarının düzeltilmesi uygun görülmektedir. 

Ayrıca, kanuna ilave edilen geçici bir maddede yer alan hükümlerle şu haklar sağlanmış 
bulunmaktadır: Yapılan nasıp tashihlerine göre terfi sırasına girenler, gerekli şartları haiz ise
ler, terfi ettirilecekler ve yeni rütbelerinde nasıplan emsallerinin tarihine götürüleceklerdir. 

Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, uygun şartları haiz iseler, kıdemlilikleri onay
lanacaktır. 

Terfi ve kıdemlilik durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılacaktır. 
Saydığım hususlar ve yapılan bu intibaklar sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmeyecek, 

özlük hakları verilmeyecektir. 
Çok değerli milletvekilleri, aynı madde içinde bir de şu husus yer almış bulunmaktadır: 

926 sayılı Personel Kanununa göre, ancak Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaadesiyle, 
ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans öğrenimi ve doktora yapanlara ve doçent olanlara, bir 
seneden üç seneye kadar kıdem verilmekte, kendi nam ve hesabına öğrenim yapan ve saydığım 
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akademik unvanları kazandıktan sonra Silahlı Kuvvetlere intisap edenlere ve öğrenimlerini Si
lahlı Kuvvetlere intisap ettikten sonra tamamlayarak bu unvanları kazananlara ise, bu işlemin 
Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaadelerine bağlı olması sebebiyle, kıdem verilememek
tedir. 

Diğer taraftan, ihtiyaç duyulan uzmanlık dalları, kuvvet kumandanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan uzman personel temini ve yetiştirilmesi hakkındaki 
planlarda yer almakta ve bu planlar ise, Genelkurmay Başkanlığının verdiği direktifler altında 
hazırlanmaktadır. Esasen, bu durumda Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaadelerinin 
peşinen alınmış olduğu ve ikinci emir ve müsaadeye gerek olmadığı kabul edilmektedir. Malî 
külfet yüklemeden uzman personel teminine imkân veren ve personeli bilime teşvik eden bu 
değişiklik, Silahlı Kuvvetlerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. • 

Sayın milletvekilleri, değişiklik getiren diğer bir madde de, subayların rütbede bekleme 
müddetleriyle ve sicil oranlarıyla ilgilidir. 926 sayılı Kanunun değiştirilmiş 30 uncu maddesine 
göre, binbaşı ve albayların bu rütbelerde altı sene olan bekleme süreleri beş seneye indirilmiş 
bulunmaktadır. Terfi şartları yönünden, yarbay dahil, yarbaya kadar rütbedeki subayların rüt
bede bekleme müddetlerinin üçte ikisi, albayların ise bekleme müddetlerinin yarısı oranında 
senelik sicilleri olması şartı bulunmaktadır. İleride terfi durumunda bir sorun çıkmaması ama
cıyla ilgili bentte bir değişiklik yapılarak, terfi için geçerli rütbede bekleme müddeti boyunca, 
binbaşıların üç, albayların ise iki senelik sicile sahip olması şartı getirilmektedir. 

Ayrıca, albaylar hariç tutulmak üzere, çeşitli sebeplerle kıdem alan; fakat geçerli bekleme 
müddeti içinde hastalık, kurs, yargılama ve benzeri sebepler yüzünden, sicil için gerekli müd
deti ve oranı tamamlayamayan subayların, özellikle binbaşıların terfilerini sağlamak maksa
dıyla, binbaşılarda iki, diğer rütbelerde ise bekleme süresinin üçte ikisi oranında senelik sicilin 
kâfi olacağı kabul edilmektedir. Yalnız, altı sene bekleme müddetine tabi binbaşılar, bu deği
şikliklerden istifade edemeyecekler; değişiklikten evvelki maddenin ilgili bendi hükümlerine göre 
işlem görmeye devam edeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, getirilen bir değişiklik de, yabancı uyruklularla evlenen Silahlı Kuv
vetler mensupları hakkındaki hükümler yumuşatılmaktadır. Bilindiği üzere, yabancı uyruklu 
kişilerle evlenen Silahlı Kuvvetler mensupları müstafi addedilmektedirler. Türk Silahlı Kuvvet-
leri'Personel Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanununda katı ola
rak yer alan yabancı uyruklularla evlenme hakkındaki bu hüküm, Dışişleri Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki 206 sayılı Kararnamede, Dışişleri Bakanlığının mü
saadesine tabi kılınmak suretiyle, daha yumuşak bir şekilde düzenlenmiştir. Elli altmış sene 
evvelki şartlara göre kanunlarda yer alan bu hükmün, içinde yaşadığımız zamanda ve ortam
da, az da olsa, kıymetini ve ehemmiyetini kaybettiği kabul edilmektedir. Bu husus dikkate-alı
narak, Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücü kaybını, aile birliğini korumak maksadıyla, yabancı 
uyruklularla evlenme, Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi tahtında, imkândahiline getiril
mektedir. 

ilave edilen geçici bir madde ile de, yabancı uyruklularla evlenmiş olmakla beraber, Silah
lı Kuvvetlerden henüz ilişkisi kesilmemiş olanlara, az önce belirttiğim imkânı kullanmak fırsa
tını tanımaktadır, 

Değerli milletvekilleri, tasarıda yer alan bir değişiklik de, ödüllerle ilgilidir. Bahis konusu 
perspnel kanunları hükümlerine göre, personele sadece nakdi ödül verilebilmektedir. Yapılan 
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değişiklikle, ayni ödül verilmesi de imkân dahiline getirilmektedir. Ayni ödülün kalıcı vasfı ol
ması, başarılı hizmetin her zaman hatırlanmasını sağlayacak ve personeli üstün hizmete teşvik 
edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kararnamenin Anavatan Partisince, Silahlı Kuvvetlerimizin so
runlarına en kısa zamanda ulaşılmasına ve bunlara en uygun çözümler bulunarak yaklaşılma
sına verilen değerin açık bir göstergesi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı madde ve bentle
rinde değişiklik getiren kanun hükmündeki kararnamenin kabulü hakkındaki kanun tasarısı
na Anavatan Partisi Grubu tarafından kabul oyu verileceğini Yüce Meclisinize arz eder, hepi
nize tekrar sevgi ve saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tevfik Diker; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK DİKER (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
23 Aralık 1991 tarihinde Millî Savunma Komisyonunda kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile il
gili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz etmek üzere huzurları
nızdayım. 

Değerli milletvekilleri, huzurlarınıza gelen bu kanun hükmünde kararname, bizim Hükü
metimiz tarafından değil, daha önceki Sayın Mesut Yılmaz Başkanlığındaki ANAP Hükümeti 
zamanında hazırlanmış olup, şu anda görüşülmektedir, özellikle belirtmek istiyorum: Hükü
metimiz, kimin hazırladığına bakmaksızın, güzel olan ve gerçekten ihtiyaç duyulan düzenle
melere sahip çıkmaktadır ve çıkacaktır. 

Yine, bu vesileyle belirtmek istiyorum ki, gurur kaynağımız olan mümtaz Türk Silahlı Kuv
vetlerimizin ihtiyaçlarına, Hükümetimiz çok duyarlıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri değerli men
suplarının, erden generaline kadar, çok zor şartlar altında görev yaptığının bilinciyle, mevsim 
koşullarının çok ağır geçtiği, karda kışta görev yapan, Cudi Dağındaki, Edirne'deki, Kars'ta
ki, Kıbrıs'taki, Manisa'daki Mehmetçiğe ve onların değerli komutanlarına, assubaylarına, ça
lışan sivillerine şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına en derin sevgilerimizi sunar, bütün 
kalbimizle her zaman onlarla beraber olduğumuzu bildiririz. 

Bu arada, 20 Ocak Pazartesi günü Sabah Gazetesinde, Cezayir'deki olaylardan cesaretle, 
ihtilalleri haklı çıkarma yönünde görüş bildiren; ancak, kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri men
subu olacağına inanamadığım karanlık düşüncelileri burada kınıyorum (Alkışlar) Ve bu konu
da, Yüce Meclisin tüm üyelerinin, bütün parti gruplarının duyarlı olmasını özellikle istiyor ve 
duyarlı olmaya davet ediyorum. 

Bu arada, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahmut Alınak'ı, bu 
konudaki ilk duyarlılığından dolayı da şahsım adına kutlar, teşekkür eder, şükranlarımı suna
rım. 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ibaresinin yazıldığı, çarenin Parlamento olduğu 
ve bizlerin bu çatı altında üye olduğu bir gerçekse, bu konuda hepinizi duyarlı olmaya davet 
etmek, büyük bir görev ve ihtiyaçtır. 

Bu kararnamede yapılan değişiklikleri şu şekilde açıklamak mümkündür: 926 sayılı Ka
nunun sınıflandırmaya ilişkin 24 üncü maddesinin uçuştan ayrılanlarla ilgili hükmü, 7.12.1989 
tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değiştirilerek, kara havacılık sınıfındaki pilotlardan kıdemli 
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yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subayların, sıhhî sebepler hariç olmak üzere, uçuculuk niteliğini 
kaybetmeleri veya uçmak istememeleri halinde yeniden sınıflandırılmamaları hükmü getirildi
ğinden, bu hükme uygun olarak, hava kuvvetlerinde de aynı uygulamanın yapılabilmesi için, 
24 üncü maddenin (b) bendi değiştirilmektedir. 

Atalarımız demiş ki: "Ağaç yaş iken eğilir." Subayın; yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbesine 
gelinceye kadar (35 yaşına kadar) aldığı eğitim, bilgi ve beceri, daha sonra bir başka eğitimle 
değiştirilirse, subay faydalı olmaz. Bu, çok yerinde bir uygulamadır. Ben, özellikle Hava Kuv
vetlerinin içinden gelen bir üye olarak size bütün kalbimle söylüyorum, bu yerinde; ama geç 
kalınmış bir uygulama. 

926 sayılı Kanunun nasıp düzeltilmesiyle ilgili 36 ncı maddesinin (a) bendi, 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine paralel olarak değiştirilmekte ve hürriye
ti bağlayıcı cezaların tedbire veya para cezasına çevrilmesi halinde, subay ve assubayların aleyhte 
nasıp düzeltmesine son verilmekte. Yine, aynı maddenin (d) bendindeki "Genelkurmay Baş
kanlığının emir ve müsaadesi" hükmü kaldırılarak, ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans ve 
doktora yapanlarla, doçent olanlara en fazla üç yıl kıdem verilmesi sağlanmaktadır. 

7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, binbaşı 
ve albay rütbelerinde normal rütbe bekleme süresinin normal 5 yıl olarak belirlenmesi karşı
sında, gelecekte terfi şartlarında hukukî bir sorun yaratılmaması bakımından, terfi şartı olan 
geçerli yıllık sicil miktarlarının yeniden.düzenlenmesine ihtiyaç duyulmakta ve 38 inci madde-

" de bu doğrultuda düzenleme yapılmaktadır. 
Silahlı Kuvvetler mensuplarının yabancı uyruklu kişilerle evlenmeleri halinde istifa etmiş 

sayılacaklarına ilişkin 112 nci maddenin (a) bendinde yer alan hüküm yumuşatılarak, yönet
melikte belirtilen esaslar dahilinde, Genelkurmay Başkanının izniyle yabancılarla evlenme im
kânı getirilmekte; ayrıca, 136 ncı maddenin (d) fıkrasında yer alan ödül tanımına ayni arma
ğan da eklenmektedir. 

Diğer taraftan, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) bendinde, 38 inci maddesinde 
ve İ12 nci maddesinin (a) bendinde yapılması öngörülen değişikliklere paralel olarak, adı ge
çen kanuna ek 3 geçici madde eklenmektedir-

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hüktnündeki Kararname, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılması gereken olumlu 
ve etkin iyileştirmelerden birisidir. Hükümetimizin, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili değerli ha
zırlık ve çalışmalarını Doğru Yol Partisi Grubu olarak destekliyoruz. 

Bu itibarla, Doğru Yol Partisi Grubu, kanun tasarısı lehinde oy kullanacaktır. Yüce Heye
tinize, tekrar, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygılarımızı sunarız. (DYP sıraların
dan alkışlar) -

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Diker. 
SHP Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın üyeler; huzuru

nuzda görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek geçici maddeler eklenmesiyle ilgili tasarı üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisin değerli üyelerini say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın üyeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesini oluşturan subay ve astsubaylarımız
la, erlerimizin, belki de dünyada emsali olmayan bir şekilde sade halk çocuklarından oluştuk-
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lan ve görev yaptıkları hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bizler, yani, Türk 
Milleti, her zaman, rütbesi ne olursa olsun, askerimize iyiniyet ve duygularla bakagelmişizdir. 
Bu bakımdan, Yüce Meclisimize bugünedek gelen kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi 
sırasında, Türk Milletinin duygu ve düşünceleri doğrultusunda, Meclisimiz, Silahlı Kuvvetleri
mizle ilgili getirilen yasaları, her zaman, belli bir olgunluk içerisinde görüşmüş ve çoğu kez 
bunları aynen kabul etmiştir. 

Sayın üyeler, Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili olarak getirilen yasa teklif ve tasarılarının ge
rekçelerine baktığımızda, her zaman, hemen hemen hiç değişmeyen cümleler yan yana görül
mektedir. örnek olarak, çoğu kez yasa tekliflerine gerekçe olarak bu gerçekler şu şekilde sıra
lanmaktadır:" Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatında zaman içerisinde meydana gelen yapısal ge
lişmelere bağlı olarak..." tümcesiyle başlar veya "Silahlı Kuvvetierimizdeki hızlı ve sürekli ge
lişmeye bağlı olarak..." diye başlar ya da "Silahlı Kuvvetlerin vurucu gücünü zayıflatmayacak 
ve personeli mağdur etmeyecek bir şekilde çözümler ve önlemler alınabilmesi için..." şeklinde 
de tümceler gelmektedir ya da huzurunuzda görüşülmekte olan tasarının gerekçesinde de be
lirtildiği üzere "Günün şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak..." şeklindeki cümlelerle başlayan yasaların her zaman buraya getirildiği anlaşılmakta
dır. Bizim grup olarak ve şahsen yukarıdaki güzel cümlelerle belirlenen duygu ve düşüncelere 
kesinlikle bir diyeceğimiz yoktur. Ancak, hepimiz tarafından biliniyor ki, Silahlı Kuvvetleri
mizde görev yapan subaylar, astsubaylar, erler ve sivillerle ilgili pek çok sorun vardır; fakat, 
bunların tüm uyarı ve iyi niyetli eleştirilere rağmen, bugüne dek kesinlikle yasal çözümlere ka-
vuşturulduğu söylenemez. Bu nedenle, başta 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası 
olmak üzere, Ceza Yasası ve tçhizmet yasalarıyla ilgili tüzüklerin ve yönetmeliklerin, mutlaka 
kısa süre içerisinde değiştirilmesi gereğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim hususları, elbette, demokrasinin, insan hakları
nın bir gereği gördüğüm için arz ettim. 

Çağımızda tabular yıkılmakta, daha önce olması mümkün görülmeyen olaylar, gerçekleş
mektedir; yani, tabuların yerini, demokratik hak ve menfaatlar almaktadır. Bu bakımdan, Si
lahlı Kuvvetlerimizin çalışmaları, gücü, yetenekleri gibi temel konularda, Yüce Meclisimiz olayları 
tüm açıklıklarıyla ele almalı, konuşmalı, tartışmalı ve en iyiyi, en güzeli, en doğruyu bulabile
cek şekilde imkânları yaratmalı, gereken yasal değişiklikleri de bu yönde ele almalıdır. 

Sayın üyeler, duygu ve düşüncelerimi huzurunuzda belirtmeye çalışırken, rasgele konuştu
ğum sanılmasın. Benden bir önce konuşan değerli hatibin de belirttiği gibi, bendeniz de, 
1957-1968 yılları arasında, onbir yıl müddetle Türk Silahlı Kuvvetlerinde hava astsubayı ola
rak görev yaptım ve zorunlu hizmetimi bitirerek bu görevimden ayrıldım. Yani, şerefli Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin içinden gelen, onun mensupları gibi giyinen, askerî disiplini teneffüs 
etmiş, askerî ocaktan gelen birisiyim. Kıdemli astsubay başçavuş rütbesine kadar yükseldim 
ve bu görevimde zorunlu hizmetimi bitirerek ayrıldım; şu anda müstafi astsubayım. Ayrılış ta
rihimden bugünedek geçen süre içerisinde, askerî sıfat taşıyan pek çok arkadaşım ve dostum 
oldu; bunlar günbegün çoğalmaktadır. Biz askerî görevimizden ayrıldık; ama, askerlerle mad
dî ve manevî ilişkilerimiz devam etmektedir. Amacımız, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bulun
duğu durumun çağdaşlaştırılması, saydamlaştırılması ve böylece, kamu görevi olarak üstlen
dikleri işlerde daha başarılı sonuçlar almalarının sağlanmasından ibarettir. 

Sayın üyeler, kısa bir süre önce Milliyet Gazetesinde astsubaylarımızı konu alan bir seri 
yazı yayımlandı. Yazar Sayın Nail Güreli tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, sonradan 
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Milliyet yayınlan içerisinde yer aldı ve kitap haline getirildi. Şu anda bu kitap piyasada var. 
O kitabın incelenmesinden de açıkça görüleceği üzere, Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapan as-
subaylarımızın büyük sorunları var. Bu sorunların çözümü için gerçekçi olmalıyız. Bu sorun
ların çözümünde gecikmenin büyük sakıncaları bulunacağına inanmaktayım. Yetkililerden ve 
Hükümetimizden dileğimiz odur ki, şu anda sürdürülmekte olan her alandaki demokratlaş
mayı ve onun doğal sonucu olan şeffaflığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine de hep birlikte 
taşıyalım, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki eleştiri ve özeleştiriler tabu olmamalı, Türk Si
lahlı Kuvvetlerimizle ilgili eleştiri ve özeleştiride bulunanlara hiçbir zaman vatan haini gözüyle 
bakılmamalıdır. 

Sayın üyeler, 12 Eylül askerî darbesinin ve ondan önce yapılan askerî darbelerin, sebebi 
ve sonucu ne olursa olsun, önünde sonunda demokrasiye zarar verdiği artık kesinlikle ortaya 
çıkmış bir durumdur. Bu tür müdahalelerin doğal sonucu olarak, halkımız zarar görmüştür. 
Sonuç itibariyle, bu müdahalelerden, elbette, halkımızın bir parçası olan Silahlı Kuvvetlerimiz 
de zarar görmüştür. Bu sebeple, ülke yönetimini bir bütün olarak ele aldığımızda, 12 Eylül 
sonrası uygulanan ekonomik, sosyal ve siyasal politikalar sonucunda, Silahlı Kuvvetlerimizin 
çağdaş yapılanmasında engeller ve gecikmeler meydana geldiğine inanıyorum. Bu bakımdan, 
dileğimiz odur ki, Silahlı Kuvvetlerimiz sayısal nitelikte bir güç yerine, çağdaş teknoloji ile do
natılmış bir muharebe gücü olmasıdır. Eğer askerî müdahaleler sonucu demokrasiden uzak
laşma olmasaydı, bugün hâlâ ordumuzun tkinci Dünya Savaşından kalmış silah, araç ve gereç
lerle donatılmış olması mümkün olur muydu? Bu husus, bütün çıplaklığı ile yazar ve çizerler 
ve de uzmanlar tarafından her zaman konuşulur ve Yüce Meclisimizde de yıllık bütçe dönem
lerinde konuşulur ve tartışılır olmasına rağmen, bu kürsülerde konuşulanların gereği de maa
lesef bugüne kadar yapılamadı. Oysa, cumhuriyetimizin temelini oluşturan ordumuzun, dina
mik ve çağdaş ordulara eş bir konuma getirilmesinin, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin be
kası için hayatî bir önem arz ettiğine inanıyorum. Bu bakımdan, görüşülmekte olan kararna
menin maddelerini tektek inceledik ve gerekçelerini de değerlendirdik. Biz, bu kararnamede 
yer alan hususları gecikmiş olarak değerlendiriyor, bu duygu ve düşüncelerle bu tasarıya SHP 
olarak elbette olumlu oy vereceğimizi ifade ediyorum. 

Sayın üyeler; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) ben
dinin (k) fıkrasında yer alan hükmü uyarınca, 2182 sayılı Kanundan yararlanarak aylıklarını 
bir üst dereceden alan kamu görevlilerine, yükseldikleri derecenin karşılığı olan ek gösterge 
rakamları uygulanmamakta, bu durumdaki personele,.sadece öğrenim durumları itibariyle yük
selebilecekleri dereceler için ek göstergeler verilmekteydi. Ancak, 30.7.1989 tarih ve 20237 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 14.6.1989 tarih ve 
1989-1/2 esas 1989/2 sayılı kararında, 2182 sayılı Kanun hükümlerine göre bir üst dereceden 
aylık almakta olan görevlilere, bu derecenin karşılığı olan ek gösterge rakamlarının uygulana
cağı belirtilmiştir. Nitekim, söz konusu içtihatı birleştirme kurulu kararı üzerine, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı bu karara uyarak, 657 sayılı Kanuna tabi personelden, hak sahibi olan
ların müracaatlarına gerek olmadan, doğum tarihi sırasına göre mağdur personelin intibakla
rını yeniden yapmış ve 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere alacaklarını tespit etmiş ve bu 
alacaklarını ilgililerine ödemiştir. Halen bu ödemeler, eskiden olduğu gibi devam etmektedir; 
ancak, 926 sayılı Kanuna tabi olan personelin de -yani Silahlı Kuvvetler personelimizin- aynı 
haklardan yararlanması gerekmektedir. Zira, 657 sayılı Yasaya tabi kamu görevlileriyle, 926 sa
yılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin arasında, bu yüzden fahiş derecede farklar bulunmak-
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tadır. Biz, bu uygulamayı gidermek ve kanun önünde eşitlik prensibini sağlamak amacıyla, 
görüşülmekte olan tasarıya bir ek geçici madde eklenmesini temenni ediyoruz. Hatta bu konu
da bir yasa teklifi de hazırlamıştım; ancak, Sayın Bakanımızla yapmış olduğum şifahî görüş
meler sonucunda vardığımız mutabakat gereğince, ben, bu teklifimi geri çektim. Çünkü, Sayın 
Bakanımız -Yüce Meclisimizin de bilgisinin olmasını istiyorum- bunu en kısa zamanda bir ya-

,sa tasarısı haline getirerek Yüce Meclise getireceklerine dair bana söz verdiler, ben de kendile
rine bir asker gözüyle baktım ve o sözlerini bir senet olarak kabul ederek teklifimi geri çektim. 

Sayın üyeler; bu tasarı vesilesiyle bilginize sunmayı arzu ettiğim bazı hususlar vardır. Bu 
hususları maddeler halinde bilgilerinize sunmayı ve bu şerefli zabıtlara geçirmeyi uygun görü
yorum. Hükümetimizin ve Millî Savunma Bakanlığımızın ve de Genelkurmay Başkanlığımı
zın, ileri süreceğimiz hususları incelemelerini ve mümkün görülenleri yerine getirmelerini dili
yoruz ve arzu ediyoruz. 

1. Tüm emeklilerimizde olduğu gibi, asker emeklilerimizin de maaş durumlarının gü
nün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini temenni ediyoruz. 

2. Askerî Ceza Kanunu ve iç hizmet ile ilgili yasal düzenlemeler günün şartlarına göre 
yeniden ele alınmalı ve bunların süratle sonuca bağlanması sağlanmalıdır. 

3. Assubay okulları yüksekokul düzeyine getirilmelidir. Bu bazda olmak üzere, hazırla
ma okulları da yüksekokul seviyesine behemehal çıkarılmalıdır; çünkü, bugünkü teknik, tek
nolojik bilgi ve ilim bunu gerekli kılmaktadır. 

4. Orduevleri ve askerî kamplar çoğu kez yetersizdirler. Yaşlı, emekli askerlerimizinbu 
kamplardan ve orduevlerinden her mevsimde ve koşulda yararlanabilecekleri şekilde bunların 
yeniden düzenlenmelerini diliyoruz. 

5. Yüksekokul ve fakülte okumak suretiyle 1 inci dereceye yükselen assubaylarımıza, demin 
arz ettiğim gibi, bulundukları derecenin ek göstergeleri verilemiyor, öyle bir garipliktir ki, bu
gün 1 inci dereceye yükselmiş assubaylara 2 nci derecenin ek göstergelerine ait uygulama yapıl
maktadır. Bu durum emekli assubaylara da aynı şekilde yansımaktadır. Bu uygulamanın dü
zeltilmesiyle, yetersiz olan maaş ve ek göstergelerin çok daha uygun bir duruma geleceğini dü
şünüyoruz. 

6. Assubayların 1 inci dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır. Bu durumun mesleğe, 
mesleğin geleceğine ve onların çalışmalarına büyük etki yapacağına inanıyoruz. 

7. Assubaylara, kadro ve sicil verme yetkisi tanınmalıdır. 
8. Orduda iken alınan her türlü yan ödemeler emekli maaşlarına mutlaka yansıtılmalı

dır. Şu andaki emekli assubaylar ile halen görev yapan assubaylar arasında, maaş bakımından 
çok fahiş derecede farklar olduğu görülmektedir. 

9. Yüksekokul mezunu assubayların subaylığa geçişlerinin kolaylaştırmasının ve bitir
miş oldukları üniversite dallarında -gerektiğinde aynı dalda- görevlendirilmelerinin daha uy
gun olacağını düşünmekteyiz. 

10. Emekli askerî personelin çeşitli adlarla oluşturdukları derneklerin şubelerinin gelişti
rilmelerini ve bunların birer sivil kitle örgütü haline dönüştürülmelerini, demokrasimizin gele
ceği açısından yararlı görüyoruzj Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığımızca halen yapılmakta olan 
dernek yardımlarının artırılmasının da yararlı olacağını düşünüyoruz. Gerekiyorsa, asker kişi
lerin oluşturdukları kitle örgütlerinin parasal sorunlarını halletmek için bir fon kurulmalı ve 
hayata geçirilmelidir. 
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Yasa tasarısı üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi Yüce Meclise arz ettik; bizi sabırla din
lediniz. Çıkarılacak olan bu yasanın ulusumuza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın'Şahin. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun. 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; huzurlarınıza, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere gelmiş bulu
nuyorum. Konuşmama başlarken, değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum ve bu düzenle
melerin hem milletimize hem Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili olarak, çok kıymetli konuşmacılar, meselenin teknik 
tarafını dile getirdiler; uygun görürseniz, ben de konuya bir başka açıdan değinmek istiyorum. 

Bize göre, ölümü göze alan insandan daha güçlü bir silah bulunamamıştır. Orduların gü
cü, güçlü silahlarının ötesinde, inançları için, idealleri için, vatan ve milleti için gözünü kırp
madan canını veren insanların varlığıyla, bu insanların çokluğuyla, bu insanların davaya bağ-
lılıklarıyla ölçülür. Bugün, bütün dünyada çok iyi bilinen bir gerçek, biraz önce size ifade etti-r 
ğim, ölümü göze alan insandan daha üstün bir silah olmadığı gerçeğidir. 

Peki, kim ölümü göze alır? Gözünü kırpmadan, düğüne gider gibi, bizim ordumuzun her 
zaman ispat ettiği bu davranış biçimini hangi düşüncenin insanları yapar? Bu dünyayı geçici 
bir hayat yeri sayarak, ebedî aleme gideceğine inanan insanlar mı bunu yapar, yoksa, her şeyi 
bu dünyadan ibaret sayan insanlar mı yapar? Elbette, her şeyi bu dünyadan ibaret sayan insa
nın, ölüme, düğüne gider gibi gitmesi imkânı yoktur. Orduların gücünü de, bu söylediğim in
sanlar meydana getirir. Bu bakımdan, şehitliği en yüksek rütbe sayan insanlardan kurulu olan 
Türk Ordusu, şimdiye kadar eşine hiçbir orduda rastlanmayan destanlar yazmıştır, tşte bu, te
mel inanç hükümlerine bağlı olmamızdan ileri gelmektedir, ahlakî ve manevî değerlere bağlı 
bir ordu olmamızdan ileri gelmektedir, öyle ise, Ordumuzun bu vasfını devam ettirmek, daha 
üst seviyelere ulaştırmak elbette hem Meclis olarak bizim boynumuzun borcudur, hem de Si
lahlı Kuvvetlerimizin bu şekilde çalışma göstermesi gereklidir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin temel dayanağı, imanlı insandır. Cephelerde vatan topraklarını kan
larıyla sulayarak, hayatlarını, milletlerinin hayatları için feda edenlere, ancak saygı gösterilir. 

Şimdi, bunları söyledikten sonra, bir iki noktaya, hem Sayın Meclisin hem değerli Silahlı 
Kuvvetlerimizin dikkatini çekmek istiyorum. 

Bir düzenleme yapıyoruz ve bu düzenlemede gayrimüslim hanımlarla Silahlı Küvetlerimi
zin mensuplarının evlenmelerine imkân veriyoruz, Genelkurmay Başkanlığının izniyle bunu 
yapacak hale getiriyoruz. Peki, bunu yapıyoruz da, Silahlı Kuvvetler mensubu bir şerefli aske
rimizin hanımının başının örtüsüne niye karşı çıkıyoruz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bu, bir temel insan hakkıdır. Kimsenin, temel insan haklarını indî mütalaalarla bir baş
kasının elinden almaya hakkı yoktur, doğru da değildir. Biz, bindiğimiz dalı kesmiş oluyoruz. 
İmanlı insandan daha çok, vatanı milleti için canını veren bu insandan daha çok, kime ihtiya
cımız var? 

Değerli arkadaşlarım, bu temel insan haklarına saygı göstermemiz lazım. Bu ordu, asır
larca bu inanç sisteminin bayraktarlığını yapmıştır. Daha düne kadar bizim donanmamızın, ' 
bizim Silahlı Kuvvetlerimizin gemilerinin direklerinde -Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensubu 
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subaylarımız da bilirler -Kur'an-ı Kerim asılı idi. Cumhuriyet döneminde bu vardı. Neden?.. 
Çünkü, imanlı insandan daha üstün bir silah yoktu da, bunu biliyoruz da, onun için. Şimdi 
de durum değişmemiştir, şimdi de aynı şey vakidir. Dolayısıyla, bu konularda, bilhassa, basına 
intikal eden -değerli Silahlı Kuvvetlerimizi tenzih ederek söylüyorum- namaz kıldığı için ordu
dan atıldığı, hanımı başını örttüğü için hakkında takibat yapıldığı gibi birtakım dedikoduların 
lütfen önüne geçsinler, meselenin üzerine gitsinler ve bu şekilde, değerli Silahlı Kuvvetlerimi
zin, şerefli, itibarlı bu toplumun yıpratılmasına mani olsunlar. Kendilerinden hassaten rica edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden ortaya çıktığını ke
sinlikle kabul etmediğimiz, reddettiğimiz "ihtilalleri destekleme" şeklinde bir beyan oldu. Ben 
inanıyorum ki, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup hiçbir değerli subayımız, hiçbir üst rütbeli 
görevlimiz, Cezayir hadiseleri dolayısıyla, ihtilalleri destekleyecek bir beyanat vermez. Ben bu
na inanıyorum. Ancak, bunlar basında yer alıyor; bunların üzerine gidilmesi lazım, tekzip edil
mesi lazım; birtakım insanların, belki de sansasyonel birtakım haberleri yayma gayretinden 
ibaret olan bu davranışların boş bırakılmaması, karşı çıkılması lazım. Bunu, yine aynı şekilde, 
hem Genelkurmay Başkanlığımızdan, hem Millî Savunma Bakanlığımızdan bekliyorum. Bu 
tekzibin yapılmasının mutlaka zarurî olduğuna inanıyorum. 

Bu konulara kısaca değindikten sonra, şunu da ifade etmek istiyorum: Toplumun her mü
essesesi normal şartlarda mücadele eder; ama, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadele şartları, 
toplumun diğer kesimlerinin mücadele şartlarına göre çok ağırdır. Fedakârlık isteyen, hakika
ten özveri isteyen, kendinden birçok şeyleri verme neticesinde yapılabilecek hizmeti yapmakta
dırlar. Hakikaten takdire şayan bu hizmet, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu 
hizmetin yapılması için de, Meclis olarak, bu değerli, bu güzide kurumumuzun ihtiyaçlarının 
tamamını yerine getirmek de bizim görevimiz olmalıdır. Refah Partisi Grubu olarak böyle dü
şünüyoruz. İnanıyorum ki, Meclisimizin değerli üyeleri de aynı şekilde düşünüyorlar. 

Silahlı Kuvvetlerimizin çok daha rahat çalışma yapabilmesi için, bu düzenlemelerin hep
sini ve bundan sonrakilerin de tamamını, Yüce Meclis, severek, isteyerek yapar. 

Bir tek konuda, dikkatleri bir kere daha çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum: Toplumu
muzun her kurumunda olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de, mutlaka, inanan insan
lara, mutlaka, temel insan haklarına saygı gösterildiğinin, gerek Millî Savunma Bakanlığımız 
tarafından, gerek Genelkurmay Başkanlığımız tarafından, gerekse topyekûn Türk Silahlı Kuv
vetleri manasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kamuoyuna teminat verilerek ifade 
edilmesi gereklidir. 

Hepinizi ve değerli Silahlı Kuvvetler mensubu, görev yapan, emekli Olan, daha önce görev 
yapmış olan kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum; bu düzenlemenin hayırlı olmasını bir 
kere daha temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Asiltürk, teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, tasarının tümü üzerinde söz isteme ihtiyacı duv ->r 

musunuz efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi-hususunu oylarınıza sunuyorum: Tasarının maddelerine ge

çilmesini kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 üncü maddesinin 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"b) Uçuştan ayrılanlar: 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırı

lırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara 
havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kay
beden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri 
sona erer." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu biçimiyle kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 rici maddesini okutuyorum: 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Ka
nunla değişik (a) bendi ile 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç olmak 
üzere subayların; 

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alına
rak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, 

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkûmiyet halinde açıkta geçen süreleri, 
3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askerî mahkeme kararı ile sabit olanların 

firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, 
kıdemlerinden düşülür. 

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesi
ni, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müte
akip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır." 

"d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara 
iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere 
toplam üç yıl; 

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insangücü temin ve yetiştirme plan
larında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendis
lik, master) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan dokto
ra yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; 

, Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi 
alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere 
toplam üç yıl; 

kıdem verilir. 

— 162 — 



T.B.M.M. B : 30 23 . 1 . 1992 . 0 : 1 

35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç ol
mak üzere Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yuka
rıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra 
bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisan
süstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedılen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz." 
BAŞKAN — Tasarının 2 nci maddesi üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının 2 nci maddesini okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... 2 nci madde, okunduğu biçimde kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 29.9.1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin; binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, di

ğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiilî bekleme süresinin (albaylar hariç) 
binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak.'' 

BAŞKAN — Taşarının 3 Üncü maddesi üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik 112 

nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan 

yabancı uyruklu kişilerle evlenenler," 

BAŞKAN — Tasarının 4 üncü maddesi üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde oku

nan şekliyle kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 136 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"d) ödül, bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdî ve aynî 

armağanı," 
BAŞKAN — Tasarının 5 inci maddesi üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇtCÎ MADDE 55. — 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına 
çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında 
kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. 

Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre; 
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a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal terfi 
ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

b) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 
c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal ya

pılır. 
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez 

ve özlük hakları verilmez. 
BAŞKAN — Ek geçici 55 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Ek geçici 55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

okunan şekliyle kabul edilmiştir. 
Ek geçici 56 ncı maddeyi okutuyorum: 

EK GEÇÎCt MADDE 56. — Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi 
şartında aranacak sicil oranı hakkında, 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün 
uygulanmasına devam olunur, 

BAŞKAN — Ek geçici 56 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Ek geçici 56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 

geçici 56 ncı madde kabul edilmiştir. 
Ek geçici 57 nci maddeyi okutuyorum: 

EK GEÇtCt MADDE 57. — 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığın
ca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesil
mez." 

BAŞKAN — Ek geçici 57 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Ek geçici 57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 6 ncı maddeyi, kabul edilen ek geçici 55,56 ve 57 nci madde

lerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Çerçeve 6 ncı madde, 
geçici 55, 56 ve 57 nci maddeler ile birlikte kabul edilmiştir. 

Efendim, 7 nci maddeye geçmeden önce bir ek geçici madde öneriliyor. Şimdi, bu önerge
yi okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer îşler" kısmında birinci sırada bulunan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, kanun tekniğine uy
gun olarak aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan ~ Cemal Şahin 
içel Çorum 

Mahmut Alınak Mustafa Yılmaz 
Şırnak Malatya 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 
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Geçici Madde 1. — 9.6.1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve 
Yetkileri ile Bunların Personelinin Matı ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, "Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu" için adı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine ka
dar geçerlidir. -

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?, 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, okunan şekliyle 

kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 

okunan şekliyle kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeler üzerindeki müzakereler neticelenmiştir; tasarının tümünü 

oylarınıza sunuyorum: Tasarının tümünü kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Oybirliğiyle... 
BAŞKAN — Oybirliğiyle kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, teşekkür ko

nuşması yapmak istiyorum. -
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı Genel Kurula teşekkür sadedinde söz istemiş

tir, kendisine o maksatla söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması vesilesiyle, Yüce Meclisinizde yapılan görüşmeler sı
rasında grupları adına Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında görüşlerini ifade buyuran değerli ko
nuşmacılara ve gruplara, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şükranlarımı ifade ediyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine gösterilen teveccühe layık olmak için, bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle yapılan görüşmeler sırasında, Silahlı Kuv
vetlerimizle ilgili bazı konulara da değinildi, özellikle son günlerde bir gazetemizde çıkan ha
berle ilgili olarak iki sözcümüz, konu üzerindeki hassasiyetlerini ve bu konuyla ilgili görüşlerini 
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ifade ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların, Anayasanın kendilerine vermiş olduğu yetki
ler çerçevesinde görevlerini yapmak gayreti içerisindedir. Bu görevlerini yaparken, hiçbir şekil
de Anayasa ve yasaların dışında bir davranış içerisinde olma durumunda değillerdir. Bu istika
mette ifade edilen görüşler, Türk Silahlı Kuvvetlerini rahatsız etmektedir. Burada, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tamamen dışından olduğunu ifade edeceğim görüşlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından da burada değerli milletvekillerinin ifade ettikleri şekilde kabul edilmediğini ve kı
nandığını özellikle belirtmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, mazisinden gelen imanlı bir yapısı var
dır ve bildiğiniz gibi, Türk askeri cephede düşmana karşı savaşırken, "Allah, Allah" nidalarıy
la hücuma geçer. Bu, bir iman, bir inanç konusudur. Bugün de, Türk Silahlı Kuvvetleri, bu 
iman ve inanç içerisinde yetiştirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, askerlerimizi, erlerimizi ye
tiştirirken, din dersleri de verilmekte ve onların inanç ve imanlarının güçlendirilmesi yolunda 
her türlü telkinler yapılmakta, tedbirler alınmaktadır. 

Bunun yanında, hepinizin yakınen bildiği gibi, hepimiz o müessesede askerlik yaptık, o 
müesseselerin içinden geçtik. Bugün de, Silahlı Kuvvetlerin tüm ünitelerinde, kışlalarında, ca
miler ve mescitler vardır; bazı yerlerde bunlar birden de fazladır. Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları bu mescitlerde ve camilerde ibadetlerini serbestçe yapmaktadırlar. Ramazan ayında oruç 
tutanlar için önceden ciddî tedbirler alınır, onların gerek akşam yemeklerinde iftarlarını açma
ları, özellikle de sahurlarını en iyi şekilde yapmaları için programlar yapılır, tespitler yapılır 
ve bu vecibelerini rahatlıkla yerine getirebilecek bir ortam yaratılır. 

Onun yanında, yine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde bulunan erinden ge
neraline kadar insanların, dinî görevlerini, vecibelerini yerine getirmelerine hiç kimsenin mü
dahalesi söz konusu değildir. Ailelerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, annelerimizin başları
nı örtmelerine, baş örtmeleri vesilesiyle kendilerinin kınanmasına da hiçbir şekilde müsaade 
edilmesi söz konusu değildir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün, Türk Silahlı Kuvvet
leri mensuplarının, hangi rütbede, hangi kademede olursa olsun, eşlerinin başları kapalıdır di
ye kendilerinin şu veya bu şekilde cezalandırılması söz konusu değildir ve başı kapalı yüzlerce, 
binlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hanımlarımız vardır. Bunlara da herkesin saygısı el
bette sonsuzdur. 

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden dinî görüşleri, yaptıkları ibadetler dolayısıyla çıka
rılanlar hakkındaki iddiaların da esas itibariyle söylenen şekilde olmadığını özellikle ifade et
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir disiplini vardır. Kendi 
disiplini içerisinde yasaları ve yönetmelikleri vardır, nizamnameleri vardır. Bunlara uygun ha
reket etmek de, tabiî, bu kuvvet içerisinde bulunan herkesin görevidir. Bu esaslara, bu nizam
lara aykırı davranış içerisinde bulunanlar, disiplinsizlik yapanlar, elbette bu davranışlarının kar-
şılığındaki yasal önlemler ne ise, tedbirler ne ise, o cezayı veya tedbiri görürler. Binaenaleyh, 
bunun dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında herhangi bir işlem söz konusu 
değildir; tamamen kendi yasalarına dayalı, ve bu yasalar çerçevesinde disipline aykırı davranış
lar tecrit edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir tecziye söz konusu değildir. Bu hususu da 
özellikle Yüce Meclise bu vesileyle arz etmek istiyorum. 

Yüce Meclisin Türk Silahlı Kuvvetlerine burada göstermiş olduğu yakın alakaya tekrar 
şükranlarımı sunuyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, usul hakkında bir hu

susu söylemek istiyorum. 
Biraz Önce, oybirliğiyle kanunun geçtiğini söylediniz. Ne Anayasamızda ne de İçtüzüğü

müzde böyle bir tabir yok. Zatı âliniz zabıtlara geçmesi için diye bir daha tekrar edince, ileride 
âdet haline gelir veyahut bugün için yanlış bir anlamaya meydan verir. Karar yetersayısının şüpheli 
olduğu bir durumda, "oybirliğiyle" demenizin usule aykırı olduğu kanaatindeyim. Hatanın 
düzeltilmesini ve zabıtlara geçmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, ikazınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak, Genel Ku
rulda böyle bir teklif gelince biz de zühul ettik. O şekilde geçti; zabıtlar da böylece düzeltilmiş 
oldu; teşekkür ediyorum. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, o tabiri Genel Kurula ben arz 
ettim. O kanunun oybirliğiyle geçmesine itiraz eden var mı?.. Olmadığına göre... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; müsaade buyurur musunuz; İçtüzükte öyle bir usulün 
olmadığını Sayın Sungurlu beyan ettiler. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — İtiraz eden olmadığından, zabıtlara geçme
sini ben arzu ediyorum. ' 

BAŞKAN — Efendim, mesele yeterince aydınlanmıştır; teşekkür ediyorum. 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, TC. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar 
Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporu (2/82, 2/89) (S. Sayısı: 14) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmının ikinci sırasında bulunan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir 
Sami Daçe, ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Karumu Kanunu, Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'
in 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini aldı. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... (ANAP sıralarından "karar 
yetersayısı var mı?" sesleri) 

(1) 14. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 167 — 



T.B.M.M. , B : 30 „ 23 . 1 .1992 0 : 1 

Sayın üyeler,, karar yetersayısı konusundaki itiraz oylama yapıldığı sırada oldu, onun için, 
dikkate almamız mümkün değildir. 

Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum. 
Raporun tümü üzerinde müzakere açmadan önce, bir önerge gelmiştir; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulurt bugünkü birleşiminde görüşülecek olan 14 sıra sayılı kanun teklifinin, 3067 
sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Ka
nunun 3 üncü maddesi gereğince, kalkınma planına uygunluk yönünden ilgili komisyonlarda 
incelenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu kanun teklifinin, Altıncı Beş Yıllık Plan hedeflerine uygun olup olmadığı ko
nusunda Sayın Hükümetin ve Komisyonun görüşlerini, müzakerelere başlamadan önce, zabıt
lara geçmesi açısından Genel Kurula açıklamalarını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Süleyman Hatinoğlu Cemal Tercan -. 
Artvin îzmir 

Mustafa Kılıçarslan Mustafa Kalemli 
Sakarya Kütahya 

.Mustafa Balcılar İbrahim Özsoy 
Eskişehir Afyon 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tüzüğümüzün 62 nci maddesine göre, teklif ve tasarı
ların müzakerelerinde, kimlere hangi önceliklerle söz verileceği açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, 
sayın komisyona ya da sayın hükümete şu konuda söz söyleyin istikametinde icbar yetkimiz 
ve hakkımız da yoktur. Esasen, bir hususun öğrenilmesini arzu eden arkadaşlarımızın, tasarı
nın, teklifin tümünün müzakeresinden sonra sayın komisyona ve sayın hükümete her zaman 
soru sorma hakları vardır. Bu sebeple, bunu işleme koymuyorum. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyenler?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Fevzi, tnceöz. 
Buyurun efendim. 
Sayın tnceöz, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, değerli komisyon üyeleri; konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, erken emeklilik konusu komisyonlarda görüşüldüğü zaman, 
komisyon üyeleri olarak görüşlerimizi arz etmiştik, şimdi de, o doğrultuda, Yüce Meclise gö
rüşlerimizi aktaracağım efendim. 

Teklifin iyice ele alınıp incelenmesi sonunda, uzun vadede getireceklerinin ülke menfaat-
larımıza uygun olmayacağını komisyonda vurgulamıştık. Teklifin genel gerekçe kısmında üç 
esas göz önüne alınmıştır. 

Birincisi, "istifaen görevden ayrılanların bazıları, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
dan alacakları emeklilik haklarını kaybetmemek için, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
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işlerde, bu kurumlarla ilgilenmeden çalışma yolunu tercih etmektedirler. Bu durum, iş piyasa
sını etkilediği gibi, bunlar, diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgilendirilmediklerinden sağlık 
yardımlarından da yararlanamamaktadırlar. Bu durumun doğal sonucu olarak, gerek çalışan
larda, gerekse istifaen görevden ayrılanlarda olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır" denilmekte. 
Bu sakıncaları gidermek için bir gerekçe gösterilmektedir. Bu gerekçenin ne kadar zayıf bir 
bahane olduğunu hemen anlamak mümkündür. 

Bilindiği gibi, devlet memurlarından, istifa ettikten sonra emekli sandığı haklarını koru
mak için bu gibi bahse konu sosyal güvenliğe sahip işyerlerinde iş bulabilenlerin sayısı yok de
nebilecek derecede azdır. Dolayısıyla, bunun bir gerekçe olarak gösterilmesini pek anlamlı bul
muyoruz. 

tkinci gerekçe olarak devlet kadrolarının rahatlatılması gösteriliyor. Gerçekten, daha ön
ceki hükümetlerin partizanca tutumları ve başta da ifade ettiğimiz gibi, uzun vadeli hesaplar 
yapılmadan, sadece kendi hükümetinin sıhhatini korumak için yapılan böylesi icraatların, böyle 
bir tabloyu -ve bundan sonra da yapılırsa- doğuracağı aşikârdır. 

Elektrik örneğini ele alacak olursak, bilindiği gibi, artan gerilimlerde, bir sigorta olayı 
vardır. Nasıl ki o sigortanın atması, ileride olabilecek bazı tehlikeleri önleyecekse, -şu anda, 
madem bu noktaya gelinmiş- böyle bir sigorta babında, bu erken emeklilik konusunun bir de
faya mahsus gündeme getirilip, kabul edilmesine taraftar olduğumuzu belirtiyorum. Ancak, 
üçüncü gerekçe de, yeni istihdam sahaları açmak olarak gösteriliyor. Bu gerekçeyi iyice etüt 
etmek gerekir. 

Buna geçmeden önce, ikinci gerekçe ile emekli ettiklerinize mutlaka maaş ödeyeceksiniz, 
bu malumunuz. Aynı işi gördürmek için yine birilerini işe alacaksınız ki, sizin yeni istihdam 
dediğiniz budur. Görülecek iş için bir emekliye, bir de işe aldığınıza ödeme yapacaksınız. Bu, 
kadroları rahatlatmak değil, daha da problem çıkarmaktır. Emekliyi ıskarta bir mal gibi gö
rürseniz haklısınız. O emeklilerimiz ki, yakında Yüce Meclise emeklilerin içinde bulundukları 
durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırmasına ilişkin önergemiz huzurlarınıza gelecektir. Emeklilerimizin acıklı durumları
nı gözler önüne sereceğiz ve bunları hep birlikte mütalaa edeceğiz inşallah. 

Sosyal adaletten bahseden hükümetin -ki hükümetin bir kanadına özellikle seslenmek 
istiyoruz- bu erken emekliliğin sosyal adalet dengesini bozacağı kanaatinde olduğumuzu be
lirtmek istiyoruz. Bu açıdan da kendilerinin dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Tabiî diğer bir gerekçe olarak gösterilen, yeni istihdam sahaları açma hususundaki endişe
lerimiz de şöyledir: Yeni Hükümet seçimlerde vaatlerde bulundu. İşsizlik konusunda yeşil ışık
lar yaktılar, ama -bu tabiî ki konunun dışında; ama, bir de kartla belirlediler, yeşil kartlar ve 
yeşil ışıklar- işsizlik konusunda da olumlu bir adımları maalesef yok. Milletimizin şu anda aci
len beklediği konulardan biri de budur. Sanıyor musunuz ki, Meclise gelen insanların hepsi 
teşekküre geliyor; hayır. Hepsi iş istemek, çocuğuna bir ekmek götürebilme çabası için geliyor. 
Seçimlerden önce afişlerde olduğu gibi, "Kurtar bizi baba" sloganına sahip çıkılmasını isti
yor. Bu kişilere bir ekmek kapısı, bir istihdam sahası diye tabir edilen böyle bir düzenlemenin, 
esas bir istihdam meselesi olmadığını vurgulamak istiyoruz. Bu boşalacak kadrolara yeni ata
maların yapılması konusunda -şunu söylemekten de çekinmeyeceğim; bu tabiîdir, eşyanın tabi
atına da aykırıdır esasına müteallik olarak belirtebiliriz. Her gelen kendi yandaşını alacaktır-
partizanca atamalar, partizanca iş bulmalar çoğalacaktır. Bu yönden de, bir istihdam sahası, 
olacağı konusunda endişelerimiz var. 
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. Efendim, işsizliğe çare bulmak için yeni istihdam sahalarının açılması için yatırım yapıl
ması lazım gelirken, en basit olanı yapıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi, hep laf üretiyor
lar. Şantiyeden şantiyeye dolaşmaları lazımken, mikrofondan mikrofona koşuyorlar. Ali'nin 
külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye vermek gibi bir şey. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Ne güzel konuşuyordun... Şimdi olmadı... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Bunlar da geçici tedbirlerdir, derde derman olu

cu şeyler değildir; biz, derde derman olucu köklü tedbirler istiyoruz. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — O tedbirleri söyle, göster. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Birazdan arz edeceğim efendim, sabredin. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Demagoji yapıyorsun. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Böyle cılız gerekçelerle, kanun değişikliği teklifi

nin gelecekte neler getireceğine bakalım. Halen, yurdumuzda çalışan 2,5 kişi 1 emekliyi finan
se ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, bu yasa teklifi kanunlaşırsa, 1 çalışan, 1 emekliye bak
mak durumunda kalacaktır. Bugün örnek olarak aldığımız Batı'da, emekli yaşının ortalama 
altmış civarında olmasına rağmen, emeklilik konusu onları ince ince düşündürüyor. Orada ya
kınlarımın olması hasebiyle, orayla da irtibatımın olması münasebetiyle biliyorum. Bu yaş or
talaması rakamlarını vermek istemiyorum; ama, bu rakamları her zaman sizlerin bilgilerine 
sunabiliriz. Batı'da, ortalama 60 yaşın üstüne dahi çıkma eğilimleri var, sırf bu düşünceden 
dolayı. 

Bizim merî kanunlarımıza göre, 45 yaşını dolduran ve 20 yıl fiilî hizmet yapan kadınları
mız, 50 yaşını dolduran ve 25 yıl fiilî hizmet yapan erkeklerimiz emekli oluyor. Yeni teklifte 
bu yaşlar dikkate alınmaksızın, "sadece 20 ve 25 yıl fiilî hizmete bakılacak" deniliyor. 

Bilindiği gibi, ticaret liseleri ve benzerî diğer okullarda uygulamalı eğitim yapan onbeş 
onaltı yaşlarındaki öğrenciler sigorta ediliyor. O yaştan itibaren bu hüviyete bürünen bir kişi
nin emeklilik yaşı 40 civarında oluyor. O zaman 45-50 olan emeklilik yaşı daha da aşağı inmiş 
oluyor. 

Peki bundan sonra ne olacak: Biz, Batı'dan daha mı çok ilerdeyiz kî, bu yaş sınırını onlar 
daha ileriye almaya çalışırken, biz daha da düşürüyoruz. Hükümetler geçicidir, devamlı olan 
devlettir. Hükümetler, uzun vadeli ve geleceğe yük getirmeyen icraatlarda bulunmak zorunda
dır. 

Diğer bir sakınca da -ki kanaatimizce en önemli husus da budur- erken emekli olanlar, 
sınırlı ve dar imkânları olan iş sahalarına genç yaşta, ikinci bir iş olarak girmeye ve pay kap
maya çalışacaklar. Bunlar, vasıflı, deneyimli ve de az ücretle çalışmayı kabul edecekleri için, 
sosyal primden de azade olduklarından, iş çevrelerince hemen kapılmaktadırlar. Tabiî bu, şu
nu doğuruyor: Zaten mevcut olan küçük işsizlik ekmeğine, bir de böylesi insanların ortak ol
ması ortaya çıkıyor ve mesele daha vahimleşiyor. 

Tabiî, teklifimiz -arkadaşlarımız sabırla bekliyor- böyle palyatif tedbirler değil. Bilhassa 
emeklilerin -ki, biraz önce de arz ettim, inşallah onu uzun uzun tartışacağız- ve şu anda mev
cut olan işçi, memur ve Bağ-Kurlularımızın hayat seviyelerini yaşanabilir düzeye, insanca yaşa
ma standardına getirme zorunluluğunda olmalıyız. Bunların zaten emekli olma arzularından 
bir tanesi de, geçim sıkıntısından dolayı, senelerce umduğu hayat standardını bulamadığından 
dolayı erken emekli olarak ikinci bir iş kapıp, kendini yıpratma pahasına, araba veya ev almak 
istemeleridir. Oysa, emeklilikten maksat, yıllarca verdiği mücadele ve yorgunluk sonucunda 
dinlenmesi, istirahat etmesidir. Bu hakkı veriyoruz, bu hakkın verilmesini biz yadırgamıyoruz, 
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zorla emekli olsun da demiyorsunuz, onu da biliyoruz; verilmiş olan bir haktır. Teklifimiz, ça
lışanlar için, şartların en iyi şekilde düzeltilmesidir. Bu, çok çok önemli. 

Her zaman Batı'yı örnek alıyoruz. Batı'daki çalışma şartlarını da lütfen örnek alalım. 
O açıdan yine rakamlar ve oranlar vereceğim. Bugün, emeklilerin oranı yüzde 8'ken, böylesi 
tedbirlerle 2000 yılında 2,5 misli artmış olacak, yani yüzde 20'lere ulaşacak. 

Yeni iş imkânları hazırlamayıp, mevcutları mirasyedi edasıyla hesapsız kitapsız, emeklilik 
gibi girişimlerinizle, harcarsanız, neticenin ne olacağı şimdiden bellidir. Bunları biliyorsunuz. 

İşsizlik, enflasyon, ki "Enflasyonu düşüreceğiz" diyorsunuz, lafla düşmez, yani "İyileş
tirme tedbirleri" diye önümüze sunulan hususlar, enflasyonu daha da körükleyecek ve dolayı
sıyla, geçim sıkıntısı artacak. 

Biz Hükümetten, gerçekten ilaç olacak icraatlar bekliyoruz. Sanayileşme hamlemiz tek
rar aktive edilmeli... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ağır sanayi... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Evet, arkadaşlarımız ne yapılmasını sormuşlar

dı, arz ediyoruz. Ağırı, hafifi yok efendim, "sanayi" dedik. İnşallah tarım alanında yarım ka
lan hamlelerin de tamamlanmasını arzu ediyoruz. Yarım kalan hamlelerimize sahip çıkın ye
ter. 

Tarım alanında iyileştirici ekonomik düzenlemeler yapmalısınız. Tarım ülkesiyiz diye ge
çiniyoruz... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sanayi ülkesi... Tarım geride kaldı.. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Topraklarımızın tarıma ne kadar elverişli oldu

ğu muhakkak. Biz bunu, bir kuşun kanadı misali, sadece bir sanayileşme olgusu olarak değil, 
bir kuşun kanatlarından birisi sanayileşme ise, diğer kanadı tarım.olmalıdır diye düşünüyoruz 
ve bu görüşü savunuyoruz. Tabiî ki, bu, Cenabı Allah'ın bize vermiş olduğu büyük bir nimeti
dir de. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bu konuda kafa yor
sunlar. Yoksa, mirasyedilik vesaire ile bir yerden işçi çıkar, onun yerine işçi al usulüne pansu
man tedbirler diyoruz; ama, bunların pansuman tedbir olmadığını da ifade ediyoruz. Bunlar
la, yaraların iyileşeceğine inanmıyoruz. Bir hastalığın iyileşmesi için hastalığı iyi teşhis etmek 
lazım ve bu hastalığı yapan mikrobu iyi bilmek lazım. Her zaman savunduğumuz bir düşünce
mizi burada arz et mek istiyorum. Faiz enflasyonun mikrobudur ve bu mikrop milletimizi has
ta eder diyoruz. İşte bu konuda icraatlarınızı yapın. 

Sözlerimi toparlayacağım, bana ayrılan zaman doluyor. Toplumun şu anda önemli bir bek
lentisi olan erken emeklilik konusunda Refah Partisi olarak bu sakıncalarını, derde derman 
olmayan yönlerini ve endişelerimizi belirterek kabul oyu vereceğiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bu ne biçim iş? 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Çünkü, şu anda toplumumuzun beklediği bazı 

şeyler var; bu insanlarımızı da sukutu hayale uğratamayız. Biraz önce söylediğimiz gibi, geç
miş dönemlerin... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğru yapın; söylediğiniz mi doğru, yaptığınız mı doğ
ru? 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Bunlar, sizlerin kamburudur efendim, bu kam
burların düzeltilmesi lazım. O bakımdan, bunları belirtiyoruz. Biz doğruları söylüyoruz; ka
bul görür veya görmez, o ayrı konu. 
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Şu endişemizi de söylüyoruz: Aslında ben rakamları da söylemedim. Tabiî ki bunun özel 
sektör kısmı da var; ben onları süratlice geçtim, özel sektörde kıdem tazminatına 25 trilyon
luk bir yük getirecek, özel sektördeki 25 trilyonluk yük de ekonomiyi sıkıntıya sokacak. Yani, 
bunların yaptığı da yanlış; fakat, toplumumuzda masum bir insan grubu var; bu yanlış ekono
mik düzen neticesinde bu insanlarımız mağdur edilmişler. Bu insanlarımıza hiç değilse bir aspirin 
niyetinde de olsa faydalı olacak bu teklife evet diyeceğiz, tfade ettik; kerhen evet diyeceğiz, 
gazetelere de geçti. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Dürüst olun. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Bu görüşlerimi arz ettikten sonra, yapılan bu 

konuşmaların memleketimize, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın tsmet Attila; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMET ATTtLA (Afyon) — Sayın Başkan, Genel Kurulun çok 
değerli üyeleri; konuşmama başlamadan önce Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

İnsanlar, tarihin her döneminde geleceğini tehdit eden olaylardan korunma duygu ve ça
bası içinde olmuşlardır. Tabiatın ve ekonomik hayatın kişinin önüne çıkardığı tehlikelerin acı
masız sonuçlarına karşı korunma ve güvenlik olgusu, ihsanın varoluşu kadar eskidir. Sosyal 
güvenlik, modern toplumlarda bu duygu ve çabanın sosyal bir politika ihtiyacı olarak doğan 
bir sistemler bütünüdür. Bu sebeple, konuyu sosyal güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik sis
temleriyle birlikte ele almak istiyorum. • * 

Günümüzün çağdaş toplumlarında, sosyal güvenlik, sosyal risk olarak adlandırılan top
lumsal olayların sonuçlarını telafi etme arzusunun bir sonucudur; çünkü, sosyal güvenlik po
litikalarının anlamı, sosyal risk kavramından hareketle belirlenebilir. Nedir bu sosyal riskler? 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatınca kabul edilen 28 Haziran 1952 tarihli, 101 sayılı Sosyal Gü
venliğin Asgarî Normları Hakkındaki Sözleşmede oluşturulan modelde, sosyal güvenlik prog
ramları dokuz dal olarak tespit edilmiştir, tş kazası, meslek hastalığı, analık, hastalık, yaşlılık, 
malullük, ölüm, aile yardımı ve işsizlik sigortalarını kapsayan bu dokuz ana koldan bugün ül
kemizde yedi kolun uygulanması memnuniyet verici bir husustur. v 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin gündeminde bulunan ve bugün görüş
mekte olduğumuz kanun teklifi, ülkemizde bulunan beş ayrı sosyal sigorta kanununda yer alan 
yaşlılık sigortasının norm ve standartlarında yaklaşmayı hedeflemektedir. Esasen, bu yasal dü
zenleme,, milletin bir talebi olarak Yüce Meclise gelmiştir. Ülkemizde geçmişten gelen bir te
mayül bulunmaktadır. Bu temayül; kadın sigortalılar için 20 yılda, erkek sigortalılar için 25 
yılda emeklilik hakkının kazanılmasıdır. Bu hak, çalışan memur ve işçimize 1960'lı yıllarda 
tanınmış ve bugün aylık almakta olan binlerce emekli de bu haktan yararlanarak kendilerine 
yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Peki, çalışanlar yönünden bu duruma nasıl gelinmiştir? Bir anlam
da devlet ile akit yaparak bir işe giren memurumuz, işçimiz, kadın ise 20 yılın sonunda, erkek 
ise 25 yılın sonunda emeklilik beklentisi içinde çalışırken, devlet olarak müktesep haklar bir 
anlamda hiçe sayılmış ve yaş sınırlaması getirilmiştir. Bu haksız düzenleme, aradan beş yıl geç
mesine rağmen toplumda benimsenmemiş, daha önceki uygulama halkın beklentisi olarak de
vam etmiştir. 
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• Bizim siyasî parti olarak görevimiz, halkımıza hizmet etmek, doğru olanı yapmaktır. İşte 
bu teklif, iktidar ortağı iki partinin milletimizin çok haklı talebi üzerine verdikleri taahhüdün 
bir sonucu olarak Yüce Meclisin önüne getirilmiştir. Konuyu bir siyasî tercih olarak da değer
lendirmek gerekir. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın bugün içinde bulunduğu durumu salt yaş 
uygulamasına dayandırmanın son derece yanlış olacağına inanıyoruz. Primlerin toplanmasın
dan tutun da fonların değerlendirilmesine, ağır enflasyonist baskıya maruz bırakılan ekonomi 
içinde sosyal güvenlik kuruluşlarının yaşama savaşı vermek durumunda kalmasına kadar, or
tada, çözüme kavuşturulması gereken problemler olduğu Yüce Meclisin malumudur. Biz, yüce 

• milletten iktidar yetkisi isterken, bu meselelerin hepsini biliyorduk, bile bile yetki istedik; çün
kü biz çareyiz, çare bulacağımıza da inanıyoruz. Bir çare hükümeti olan bu kabinedeki bakan
larımızın doğru yolda olduğuna inandığımız her icraatını da destekliyoruz ve destekleyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsüde bir hususu da açıklığa kavuşturmanın doğru 
olacağına" inanıyorum. Kanun teklifinin komisyonda görüşülmesi sırasında bazı milletvekili ar
kadaşlarımız gelişmiş Batı ülkelerinden örnekler vererek, bu teklifte öngörülen sistemin ora
larda görülmediğini ileri sürmüşlerdir. Bizce bu görüş her yönüyle yanlıştır. Bir şeyin başka 
bir şeyle mukayese edilebilmesi için şartlarının aynı olması gerekmektedir. Gelişmiş bir Avru
pa ülkesinin sosyal politikaları ile ülkemizde uygulanan sosyal politikaları bir kefeye koyarak 
sonuca ulaşmak, şartların aynı olmadığı alanda politika yapmaktan başka bir şey değildir. Bu
gün için Avrupa yaşlı bir toplumdur. Genç nesil özlemini çeken Batı Avrupa ekonomileri 
-hepimizin de yakından bildiği üzere- yıllardır yabancı işçi çalıştırmaktadır. Sosyal problemleri 
yıllar önce çözülmüş, statik bir toplum düzeyine ulaşmış bu ülkelerde, tabiîdir ki, çalışma gü
cü en son safhasına kadar değerlendirilecektir. Esasen başka şansları da yoktur. Halbuki ülke
miz bu bakımdan son derece şanslı bir sosyal yapıya sahiptir. Genç işgücü, her yıl ekonomik 
gelişme içinde yerini almak bakımından adeta bir yarış içindedir. Yani genç ve yetişmiş dimağ
lar, ülkenin meselelerine çözüm bulma çabasındadırlar. Bizim de, bu demokratik yapı içinde, 
Meclis olarak, bazı görevlerimiz olduğuna inanıyoruz, tşte bu görev, Yüce Meclise sunulan ka
nun teklifi ile bir anlamda yerine getirilmektedir. 

SSK'da emeklilik için yaş şartı öngören 24.12.1985 tarihli ve 3246 sayılı Kanun, sigortalı
lar açısından ileriye dönük hükümler getirmiştir. Nedir bu hükümler; 1 Ocak 1990 tarihinden 
itibaren ilk defa sigortalı bir işe giren kadın işçi 55, erkek işçi ise 60 yaşını doldurmadıkça emekli 
olamayacak; 10.1.1986 ile 31.12.1989 tarihleri arasında ilk defa bir işe giren kadın sigortalı 50, 
erkek sigortalı ise 55 yaşını doldurmadıkça emekli olamayacak, yine aynı kanuna göre, 10.1.1986 
tarihinde 15 yıl ve daha fazla sigortalı olan kimse hakkında eski hükümler uygulanacak; 10 
yıllık, 5 yıllık ve daha az süreleri olanlar ise değişik yaşlarda emekli olacaktır. 

Böylece, esasen çeşitli emeklilik statüleri ve sisteminin bulunduğu sosyal güvenlik rejimi
mize altı yeni farklı emeklilik uygulaması dahil edilecekti, tşte bu teklif ile bu dengesizlik ve 
çarpıklıklar ortadan kaldırılacaktır. Devlet memurlarında da buna benzer durum vardır. 20 
ve 25 yıllık sigortalılığı bulunan devlet memurları, yaş haddi getirilmesi nedeniyle emekli ola
mıyorlardı. Çalışma hayatında huzuru olmayan, aklı evinde ve çocuklarında bulunan kimse
lerden ne verim bekleyebilirsiniz. O zaman kişi ne yapıyor; ya istemeye istemeye görevlerine 
devam etmek zorunda kalıyor ya da istifa ediyor; ama istifa ettiği takdirde, hem emekli maaşı 
hem de ikramiye alamıyor. Ne zaman ki, kanunda belirtilen yaşa ulaşacak, işte o zaman aylık 
ve ikramiye alabilecektir. Peki, aradaki bu zaman zarfında bu kişi hayatını nasıl sürdürecektir? 
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Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Şimdi öyle sanılıyor ki, bu kanun yürürlüğe gi
rer girmez memurlar ve işçiler hemen emekli olacaklar. Halbuki, bu görüş doğru değildir. Zi
ra, istatistiklere baktığımızda, son beş yılın ortalamasına göre, SSK'da emeklilik talep yaşı ka
dınlarda 48, erkeklerde ise 52'dir. Öyle kadınların 38 yaşında erkeklerin de 43 yaşında emekli 
olmak isteyecekleri beklenmemelidir. Zira, iş güvencesinin yeterli olmadığı, işten çıkarmaların 
çok sık rastlandığı, mevsimlik ve geçici işçi uygulamalarının bulunduğu ülkemizde, beş bin iş
günü prim ödemenin kolay olmadığı ortaya çıkacaktır. Kapsama dahil 149 bin civarındaki devlet 
memurunun hemen hepsinin aynı anda emeklilik talebinde bulunacağını söylemek de müm
kün değildir. Bu miktarın yüzde 10 veya yüzde 20Meri civarında olanının emeklilik isteminde 
bulunacağı beklenmektedir. Bu teklif, demokrasinin en tabiî kaidesi olan insanların kendi hür 
iradesiyle karar vermesi sonucu, isteklerine bağlı olarak kadınlarda 20 ve erkeklerde 25 yılda 
emekli olmalarını öngörmektedir. İsteyen emekli olacak, istemeyen çalışmaya devam edecek
tir. Belirli hizmet yılını doldurmuş, ülke ekonomisine beden ve beyin gücüyle bir şeyler vermiş 
insanımıza bir anlamda yorgunluğunu gidermek için emeklilik hakkının tanınmasının ulvi bir 
görev olduğuna inanıyoruz. 

Bu düşünce ve anlayışla, Doğru Yol Partisi Grublu olarak, yasa teklifini desteklediğimizi 
ve olumlu oy vereceğimizi bildiriyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Attila, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ateş Amiklioğlu söz istemiştir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ATEŞ AMtKLİOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
İktidardaki siyasî partilerin seçim bildirgelerinde ve daha sonra koalisyon protokolunda 

yer alan ve koalisyon Hükümetinin acil bir sorunmuş gibi getirdiği erken emeklilik konusu, 
bütün gerçeklerin göz ardı edildiği ve rakamların saptırıldığı bir düğüm haline gelmiştir. Böy
lelikle geniş ve karmaşık boyutlu sosyal güvenlik sistemlerine çözüm arama yerine, bu sorunla
ra yeni sorunlar katan, çözümleri daha da güçleştiren sıkıntılar üretmişlerdir. 

Daha önce bu kürsüde ve komisyonlarda pek çok arkadaşımızın ifade ettiği gibi, sosyal 
güvenlik sistemi bir sıkıntı içerisindedir. Kaynak bulmadan, bu kuruluşları finanse etmeden 
sosyal güvenlik alanında getirilecek hesapsız-kitapsız her yasanın sosyal, ekonomik ve malî fa
turası çok ağır olacaktır, özellikle 32 trilyon açığı olan bir bütçede, getirilecek bu tür yasalar, 
kamu açıklarını daha da artıracak, enflasyonu körükleyecek, büyüme hızını düşürecek ve en 
kötüsü de zaten aktüarya açığı bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarını ileride bir daha telafisi 
mümkün olmayan açmazlara sokacaktır. 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, bugün için, sadece, Emekli Sandığından aylık alanlara 
bir erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu kanunla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre aylıklarını alanlara ileriki yıllar için bir ipotek konulmuştur. Burada asıl aciliyet memu
run erken emekliliği değil, bu kurumlardan emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların içeri
sinde bulundukları güçlüklerdir. Getiriniz temel sosyal güvenlik yasasını olanca gücümüzle destek 
verelim, norm birliğini de sağlayalım, aylık bağlama oranlarını da yükseltelim, gösterge tablo
larını da yükseltelim. Yoksa, seçim meydanlarında söylendi diye, sistemin de, emeklilik rejimi
nin de çökertilmesine karşıyız; emekli, dul ve yetime karşı değiliz. Kaynağını bulsak da keşke 
herkesi hiç prim ödemeden emekli edebilsek. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; erken emeklilik, emeklilik kavramına aykırıdır. Bilin
diği gibi, sosyal güvenlik, sosyal risk olarak adlandırılan olaylardan biri ile karşılaşan ve tek 
geçim kaynağı olan emek gelirinden yoksun olan kişiye, kendisinin ve aile bireylerinin yaşamı
nı sürdürebilmesi için, asgarî düzeyde ekonomik güvence sağlamayı amaçlar. Yaşlılık da emek 
gelirinden yoksunluk yarattığı için, dünyadaki tüm sosyal güvenlik sistemleri tarafından sos
yal bir risk olarak kabul edilmiş ve yaşlılık sigortası düzenlenmiştir. Aktif çalışma hayatından 
çekilen kişinin gelir kaybı, yaşlılık sigortasında ödenen emekli aylığıyla giderilmektedir. 

Görülüyor ki, sosyal güvenlik ve yaşlılık sigortası, emekli aylığıyla kendisine aylık bağla
nacak kişinin yaşı arasında doğrudan bağlantı kurar; biri diğerinin vazgeçilmez unsurudur. Esa
sen, emeklilik aylığı verilmesinin sebebi, kişinin belirli bir yaşa gelmiş olması nedeniyle, mesle
kî faaliyetini sürdürememesidir. Yoksa, çalışabilecek ve bu çalışması nedeniyle gelir elde edebi
lecek durumda olan bir kimse için emeklilikten, yani emekli aylığından söz edilemez. Öyleyse, 
yaşa bakılmaksızın kadınların 20, erkeklerin ise 25 yıl sigortalılık süreleri sonunda emekli ola
bilmelerini öngörmenin, sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik sistemi içerisinde herhangi bir bağ
lantısı mevcut değildir. Bu bağlantıyı kurmanın hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi, vicdanî 
yönü de bulunmamaktadır. Bulunmadığı için de, ülkemizin sorunlarına bir yenisini katacak, 
ekonomik ve ahlakî sorunlar yaratacaktır. 

Emeklilik aylığını yaş koşuluna bağlayan sosyal güvenlik sistemleri, kişinin hangi andan 
itibaren yaşlılık riskiyle karşılaşıp sosyal koruma ihtiyacı içerisinde bulunduğunu belirlemek 
açısından, bir yaş sınırı tespit etmek zorundadır. Bunun için, yaş sınırı, bütün dünyada ölçü 
olarak alınmıştır. Bakınız, diğer ülkelerde durum nasıldır: Almanya'da emeklilik yaşı kadın 
ve erkek için 65'tir, Belçika'da erkek için 65, kadın için 60'tır, İrlanda'da kadın ve erkek için 
66'dır, Islanda'da erkek ve kadın için 67'dir, Norveç'te kadın ve erkek için 67'dir, Hollanda'da 
kadın ve erkek için 65'tir. Bu ülkelerdeki çalışma süreleri ise şöyledir: Türkiye'de 20 yıl olan 
çalışma süresi Almanya'da 50, Belçika'da 50, Danimarka'da 52, Fransa'da 45, Hollanda'da 
50, İngiltere ve İrlanda'da 50, bize en yakın ülke olarak sadece İtalya'da 40 yıldır. Ülkelere 
göre yaşlılık aylığı ödeme süresi ise Türkiye'de 19, Almanya'da 11, Belçika'da 12, Danimarka'
da 13, Fransa ve Hollanda'da 13 yıldır. Erken emeklilikle Türkiye'de yaşlılık aylığı ödeme süre
si maalesef 40'lı, 50'li yıllara çıkmış olacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; erken emeklilik, işsizlik sorununa çare değildir. 
Erken emekliliğin işsizliğe bir geçici çözüm gibi gösterilmek istenmesi yanlıştır; zira, ülkemiz
de sosyal güvenliğin kapsadığı nüfus kesimi, Batı ülkelerinde olduğu gibi geniş değildir. Bu 
nedenle, erken emekli olacaklar, aylıkları yetersiz ve düşük seviyede olacağı için, işgücü piya
sasından çekilmeyecek, ikinci bir iş için, daha ilk günden teşebbüse geçeceklerdir. Göreceksi
niz, bunların büyük bir bölümü yeniden devlet kadroları içerisinde yer alacaktır. Başlangıcın
da özel sektörde yetişmeyen birisi için, o sektörde barınmak ve tutunmak oldukça zordur; bu
nu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki, ayrılacak olanların büyük bir bölümü, ara insan gücünü oluş
turan, genelde orta kademe yönetici ve görevlileri olacağı için, devlette büyük bir boşluk doğa
caktır. 

İşsizlik olgusu, niteliksizlik olgusudur. Beşerî sermaye yatırımı yaptığımız insan emekli 
olacak, niteliksiz insanlar ikame edildiği için de, işgücü kaybolacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasî iktidarlar, Hazineye yük getirmeyen konular
da genellikle cömert davranırlar. Oysa, sosyal güvenlik alanındaki her yasal değişikliğin, sosyal, 
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ekonomik ve malî faturaları daima çok ağır olmuştur. Olaya önce sosyal açıdan baktığımızda, 
genç yaşta emekli olan kişi yeni bir iş bulma imkânına sahip değilse -ki, bu, orta yaştaki insan
lar için Emekli Yasası, biraz evvel de arz ettiğim gibi, daima acımasızdır- psikolojik yönden 
çökme ve hızlı bir biçimde yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır, özellikle, emekli 
aylığının düşük miktarda olması nedeniyle, insanların genç yaşta yoksulluğa itilmeleri ve gide
rek toplumdan soyutlanmaları kaçınılmazdır. 

Kurumların, erken emekliliğin getireceği yükü kaldırması imkânsızdır. Gün gelecek, dev
let bütçesi dahi yetersiz kalacaktır. 

Özellikle, Sosyal Sigortalar Kurumunun içine düştüğü malî krizin ortaya çıkmasında, uzun 
yıllar uygulanan erken emekliliğin rolü büyük olmuştur. Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kuru
munun başlıca gelir kaynağını, işçi ve işverenlerin ödedikleri primler oluşturmaktadır; devle
tin herhangi bir katkısı söz konusu değildir. Dahası, Sosyal Sigorta fonları, yıllarca, KİT'ler 
için ucuz kredi aracı olarak görülmüştür. 

Yaşlılık sigortasının işleyişi, prim gelirlerinin yeterli bir düzeyde olmasına bağlıdır. Bu ise, 
büyük ölçüde, aktif-pasif sigortalı dengesinin kurulmasını gerekli kılar. Oysa, ülkemizde, her . 
bin aktif sigortalıya düşen pasif sigortalı sayısında, son yirmi yıldan beri anormal bir artış var
dır. 1971 yılında, 1 000 aktif sigortalıya 160 pasif sigortalı düşüyor iken, bu rakam 1982'de 
360'a, 1987'de 400'e, 1991 yılında ise 500'lere ulaşmıştır. 

Bu oluşumda, ülkemizde, uzun yıllar emeklilik yaşının düşük tutulmasının büyük payı 
vardır. 

Diğer taraftan, nüfusun önemli bir bölümünün sosyal güvenlik kapsamına alınmamış ol
ması sebebiyle, prim ödeyenlerin sayısında büyük bir artış olmaz iken, bağımlıların sayısı her 
yıl artmaktadır, örneğin, 1989 yılında, 25 milyon olan bağımlı sayısı, 1990'da 27 milyona ulaş
mıştır. 1988'deki aktif sigortalı artış oranı, yüzde 9,1 iken, 1989'da yüzde 4,2'ye, 1990'da ise 
ancak yüzde 5'e ulaşabilmiştir. Erken emeklilik, bu dengeyi daha da bozacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, özellikle, sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortalılarının gelir-
gider dengesi, uzun zamandan beri gider dengesiyle sonuçlanmaktadır. 1990 yılında bu sigorta 
kollarının fiilî gideri 6,328 milyar liraya ulaşmıştır. Anılan fiilî giderlerin nispî maliyeti, yani 
prim oranı, yaklaşık yüzde 21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, alınan primler, 1990 yı
lının giderlerini karşılayamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada üzerinde hiç durulmayan, bize göre potansi
yel bir tehlike arz eden, Refah Partisi Sayın Grup Sözcüsünün bir nebze dile getirdiği kıdem 
tazminatı üzerinde de durmak istiyorum. DPT rakamlarına göre, bugün, ülkemizde, sanayi 
sektöründe 2 milyon 900 bin, hizmetler sektöründe ise 6 milyon 700 bin insanımız çalışmakta
dır. Yani, her iki sektörde 9 milyon 600 bin kişi vardır. 15 Ocak 1992 tarihinden itibaren kıdem 
tazminatı, 1992 yılının ilkyarısında beher hizmet yılı için 4 663 389 liraya çıkarılmıştır. Bu sek
törde, 45 yaşın üzerinde 1 milyon 600 bin kişi bulunmaktadır. Bunların yüzde 20'si emekli ol
sa, 320 bin kişi yapar; yani, yaklaşık 300 bin kişiye 25 trilyon lira kıdem tazminatı ödenecektir. 
Bizce, Emekli Sandığının devlete getireceği yükten ziyade, üzerinde durulması gereken nokta 
budur. Zira, ekonomik dengeleri zorlayacak, şirketlerin çalışma randımanları düşecektir; 
sermaye-hâsıla katsayısı artmayacak, dolayısıyla sermaye birikimi eriyecektir; büyüme hızı dü
şecek ve özel sektör bu faturayı anında maliyetlere yansıtacak, bu nedenle enflasyon artacak
tır. Emekli Sandığının rakamları ise tartışmaya girmeyecek kadar açıktır. Burada rakamları sap
tırmakla veya azaltmakla çözüm arar isek, kendimizi aldatmış oluruz. Devlet Bakanı Sayın 
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Şerif Ercan, bu rakamları Komisyonda 149 bin olarak ifade etmişlerdi. Emekli Sandığında bu
gün 50 yaşını doldurmuş bulunan sadece 150 bin iştirakçi bulunmaktadır. 1992 yılı itibariyle, 
Emekli Sandığı bilgiişlemine kayıtlı 325 bin iştirakçi erken emeklilik yasasından yararlanacak
tır. 

Biz, mevcut 900 bin Emekli Sandığı emeklisi ile, ileride emekli olacak 1,5 milyon çalışanı 
düşündüğümüz için, alelacele getirilen bu tasarıya karşıyız. Onların durumunun, ileride, bu
günkünden daha kötü olacağı konusunda ciddî endişelerimiz olduğu için karşıyız. AT ülkele
rinde 7.2 çalışana 1 emekli düşmektedir. Ülkemizde ise, 2000'li yıllara girmeden, potansiyel 
emekli sayısı ile aktif sigortalı sayısı başabaş gidecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada son olarak üzerinde durmak istediğim konu, 
fiilî hizmet zammı uygulamasıdır. Subay, assubay, emniyet hizmetleri sınıfı, sağlık personeli, 
ziraî mücadele, ziraî donatım, basın yayın ve MİT mensupları, yılda üç yirmi yılda dört yıl 
fiilî hizmet zammından yararlanmaktadırlar; yani, sayıları bugün 100 bin civarında olan bu 
kesimde, kadınlar 34, erkekler ise 38 yaşında emekli olacaktır. Dünyanın neresinde vardır böy
le çarpık bir uygulama? Anlaşılan odur ki, iktidardaki siyasî partiler, genel kadro kanunuyla 
Meclisten geçiremeyecekleri kadroları, erken emeklilik suretiyle boşaltıp, yüz binlerce kadroyu 
kullanmak gibi, yanlış, sorunlu ve pahalı bir yolu seçmişlerdir. 

Sonuç olarak, başta da ifâde ettiğimiz gibi, işçinin, memurun... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Zorla gitsin diyen yok ki... 
MUSTAFA ATEŞ AMIKLtOĞLU (Devamla) — Sayın Ahmet Sayın. Altı yıl Emekli San

dığı Genel Müdürlüğü yapan, altı yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı 
yapan bir arkadaşınız olarak, Türkiye'de sosyal güvenliğin evrimini, sanıyorum en iyi bilenle-
rinizdenim. Onun için, konuşmalarımda politik olarak hiçbir konuya değinmedim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, başta da ifade ettiğimiz gibi, işçinin, memurun, es
nafın her türlü sorununa, her zaman yardımcı olmaya, destek olmaya hazırız; yeter ki, sağlam 
kaynaklar bulalım, ülkenin geleceğini ipotek altına almayalım. Kaynağı bulunmadan getirilen 
siyasî amaçlı tasarılara karşı olduğumuz için olumlu oy veremeyeceğimizi belirtir, Yüce Mecli
se derin saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değiş'klik Yapılması Hakbnda 
Kanun Teklifi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Parti-Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükü
metinin, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanların emeklilik yaş sınırlarının ortadan kaldır
masını, insan ve onun emeğini her şeyin üstünde tutan sosyaldemokrat anlayışın bir gereği 
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olarak görüyoruz. Bundan sonra, 12 Eylül döneminde, 12 Eylül mantığı ile hazırlanmış, askerî 
mantıkla hazırlanmış bir Anayasanın, 12 Eylül Anayasasının ve 12 Eylül yasalarının, özellikle, 
çalışan insanları zora sokan, yasaların, bir an önce ele alınarak yeniden düzenjenmesi kaydı 
ve dileği ile, Hükümetin bu yasaya olumlu bakmasını, biz de çok olumlu karşılıyoruz ve Hü
kümete, huzurunuzda teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, 12 Eylül 1980 sonrası, Türkiye'de, özellikle 
.çalışanlar üzerinde çok yoğun baskılar oluşturuldu; bu baskılar, sosyal, siyasal, ekonomik alan
larda, tüm alanlarda oluşturuldu. Temel mantık, çalışan insanlardan, başka yerlere kaynak ak
tarmaktı. îşte bu mantığın uzantısı olarak, 12 Eylül sonrasındaki iktidarlar -ki, 12 Eylülün 
uzamışıdırlar- emeklilik yaşına belirli sınırlar getirmişlerdir; bu sınır, kadınlarımızda 50, er
keklerimizde 60 yaştır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin huzurunuza getirdiği bu teklif, uzunca 
yıllar kullanılmış bir hakkın yeniden iadesinden başka bir şey değildir. Yani, "Sosyal Sigorta
lar şu kadar zarar eder, Bağ-Kur bu kadar zarar eder, Emekli Sandığı bu kadar zarar eder" 
diye, burada kıyamet koparmaya gerek yok; çünkü, bu yasa çok uzunca yıllar yürürlükte kal
dı. 

Çalışma Bakanlığının eski Müsteşarı Sayın Arkadaşımız az önce burada konuştu, "bir 
teknik adam olarak konuşuyorum" dedi. 1980 öncesinde, işçilerden, şimdi kesilen o ilaç yüz
deleri de kesilmiyordu. Yani, Sosyal Sigortaların böyle bir geliri de yoktu; ama, böyle bir geliri 
olmayan bu sosyal güvenlik kurumları, çok uzunca süre yaşadılar; yaşamakla kalmadılar, çok 
büyük kaynak birikimleri de sağladılar. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — 20 sene evvel Türkiye'nin nüfusu 30 milyondu. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Efendim, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun kay

nakları trilyonlarla ölçülemeyecek kadar çoktur. Bugün, Emekli Sandığının otellerini kimlere, 
nasıl peşkeş çektiğinizi buradan açıklamak istemiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Biz, özelliklç, Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı kurumlarının gelirlerinin iyi organize edil
mesinden, bu kaynakların iştiraklere dönük kullanılmasından yanayız. Bu kaynakları çok iyi 
organize ettiğiniz, bu kaynakları iştirakçilerin lehine kullandığınız sürece, bu kaynaklar yeter 
ve artar; bu, açık ve net ortada. Yıllarca bu kaynaklar yetti de, 1980 sonrasında, 1985 sonrasın
da mı yetmez oldu? Ama, esasta anlayış farkı var... 

Biz, Hükümetten, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik 
kuruluşlarını bir çatı altında toplamasını, bunları yeniden şeffaf, kendi iştirakçilerinin de katıldı
ğı bir yönetim biçimine kavuşturmasını ve bu iştirakçilerin verdiği kaynakların, verdiği paraların, 
kendilerinin gözlerinin önünde harcanmasını istiyoruz, kapalı kapılar arkasında değil... 

Değerli arkadaşlarım, bugün, özellikle Sosyal Sigortalarda, vakıflar kurularak, akrabala
ra, eşlere dostlara ve o kaynakların nasıl peşkeş çekildiğini, o insanların ödedikleri o kesintile
rin nerelere, nasıl harcandığını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Onun için, gelin, özellikle çalı
şanlarımızın büyük bir talebi olan bir teklifi hep birlikte destekleyelim; böylece, özellikle 12 
Eylül sonrasında gasp edilmiş bir hakkı, çalışanlarımıza iade edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun dünya ölçüterine göre değerlendirilmesi gerektiğini, ben
den önce konuşan sözcü arkadaşlarım söyledi; biz de bunu dünya ölçülerinde değerlendirmek 
istiyoruz. ' • • . • . 

Her ülkenin kendine özgü koşulları var. Her ülkenin, kendi koşullarına uygun sosyal gü
venlik düzenlemesi yapması, gerçekten gerekli ve doğaldır. 
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Şimdi size şöyle bir örnek vereyim: Siz, bir araca 1 litre benzin koyarak, o araçla 100 kilo
metre gidebilir misiniz? 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Siz öyle yapıyorsunuz. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — öyle yapmak istemiyoruz. 
Çalışmak, bir enerji sarf etmektir. Siz, bu ülkede çalışan insanların hangi koşullarda ve 

nasıl çalıştıklarını hiç incelediniz mi, hiç baktınız mı? 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — 15-15 yapalım da bitsin!.. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Efendim, standardını biz biliyoruz ve sanıyorum Hü

kümet de bunun hesabını, kitabını ona göre yaptı, kaynaklarını buldu ve ona göre düzenli
yor... 

BAŞKAN — Sayın Dönen, lütfen cevap vermeyin. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız... 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, arkadaş yeni olduğu için bil

miyor herhalde; Meclisin umumuna hitap edilir. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Umumuna hitap ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, lütfen... Rica ediyorum... Konuşmacı, Genel Kurula dö

nük olarak hitap ediyor. • 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Rahatsız oluyor beyefendiler. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, özellikle, 15 yaşında çı

raklık okuluna başlayan ve sigortalı olan... 
CAVlT SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hep bu tarafa bakıyor... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Arkadaşlar rahatsız oluyorlar!.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Orada eski arkadaşımız çok olduğu için onlara bakı-

, yorum!.. 
BAŞKAN —- Sayın Dönen, rica ediyorum, Genel Kurula hitap ediniz. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Az önce arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, 15 yaşın
da, çıraklık eğitimini yaptığı sırada veya okulda okurken sigortalı olmuş bir arkadaşımızın, 
eski yasaya göre emekli olabilmesi için 43,5 yıl çalışması lazımdır. Yine, 18 yaşında sigortalı 
olmuş bir arkadaşımızın da, bizim hesaplarımıza göre 40 yıl çalışması gerekir; ama, işveren 
sendikalarının bile yayınladığı yayınlara bakarsak, Türkiye'de, dünkü koşullarda bile, bugün
kü koşullarda bile 23 yıl çalışabilen insan sayısının çok az olduğunu görürüz;.yani, yok, çalışa-
mamış... Bu neden böyle olmuş diye incelediğimizde, bakın, ortaya ne sonuç çıkıyor; özellikle, 
yapılan bir araştırma sonucunu okutuyorum: Araştırmaya göre, ülkemizde 45 ila 49 yaş arası, 
nüfusun yüzde 8'ini; 50 ila 54 yaş arası yüzde 4,58'ini; 55 yaş ve yukarısı ise yüzde Tini teşkil 
etmektedir. Yüzde 1... Bu, bir araştırmanın sonucu. İşveren kayıtlarında bile, bir işyerinde 23 
yıldan fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 12,3'tür. Burada da görüldüğü gibi, çalışanları
mızın, bu koşullarda 25 yıldan daha fazla çalışmaları ve çalışma temposu tutturmaları müm
kün görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının 60 ve yukarısı olduğunu, az 
önce arkadaşlarım da söylediler; ama... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Biz de biliyoruz; ama, para meselesi, para... 
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MEHMET DÖNEN (Devamla) — Evet, biliyoruz... 
Avrupa'da ve diğer gelişmiş Batı ülkelerinde ortalama ömür 75 ila 80 yaş arasıdır. Yukarı

da da belirtildiği gibi, bizden ondokuz ila yirmidört yıl daha fazla yaşayan -ki, bildiğiniz gibi, 
bizde ortalama ömür 60'tır- o ülkelerdeki çalışanlar ile ülkemiz çalışanlarını aynı yaş sınırında 
ve aynı koşullarda emekli etmek, sanıyorum doğru olmaz. 

OECD raporuna göre, genel olarak, Türkiye'de, nüfusun 65 ve daha yukarı yaşlarda olan
larının oranı 2000 yılında yüzde 5,5 olacaktır, örnek alınan Ülkelerde ise, şu anda bile bu oran 
yüzde 14'tür. Bu istatistik! bilgi ve bilimsel çalışmaları genişletip çoğaltmak da mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, Erken Emeklilik Yasasının kuruluşlardaki ve işletmelerdeki istih
damı olumlu şekilde etkilemeyeceği gibi bir kuşku da, sanıyorum söz konusudur. Bilindiği gi
bi, bu getirdiğimiz yasa teklifinde, zorunlu emeklilik diye bir şey yoktur, yaş sınırı ortadan kal
dırılmıştır ve kadınlar 20 erkekler ise 25 yıl çalıştıklarında, istedikleri takdirde emekli olmak
tadırlar; ama, istemezlerse, yine o işyerinde çalışmaya devam edeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların sayısı, az önce konuşan muhalefet sözcüsü arkadaşları
mın söylediği gibi, öyle çok büyük ölçüde de değildin Bu sayı, aşağı yukarı 149 bin civarında
dır. Bunlara ödenmesi gereken kaynağın, yaklaşık 10 trilyon olduğunu ve bunların yüzde 20'sinin 
emekli olacağını düşünürsek -ki, o da mümkün görünmüyor- ödeyeceğimiz kaynak 2 trilyon
dur; ama, bugün yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumunun, özellikle işverenlerden ve kamudan 
alacağı 3,5 trilyondur. Buradan da görülüyor ki, az önce konuşan arkadaşlarımın dediği gibi, 
bu yasa teklifi yasalaşmasından sonra, büçteye çok fazla bir yük getirmeyecektir. Bu ortada
dır, açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, özellikle 1980 sonrasında, çalışanlarımız, gerçekten yo
rulmuştur. Yani, elinden alınan demokratik haklar ve birtakım ekonomik haklardan dolayı, 
gerçekten yorulmuştur; çalışacak gücü, takati kalmamıştır. 

Ben, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasında çalıştım. O fabrikayı hepiniz biliyorsunuz. Fab
rikanın en büyük, en önemli sorunu, işçilerinin yorgunluğu, takatsizliği, güçsüzlüğü, enerjile
rinin tükenmişliğidir. Ülkemizin birçok yerini gezdim, birçok incelemeler yaptım; gerçekten, 
artık, bugün, çalışan insanlarımızın en büyük sorunu, yorulmuşluk, yıpranmıştıktır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — 38 yaşında?!. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — tşte bu yasa teklifinin getireceği imkânla, o yorulmuş, 

o yıpranmış insanlarımızın, bulundukları o fabrikalardan, artık onların da verim alamadığı 
üretim araçlarından ayrılmalarının ve yerlerine genç, dinamik, daha bilgili, daha tecrübeli in
sanların gelmelerinin, üretimi olumlu yönde etkileyeceği kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, üretim, bir enerji olayıdır; bir çalışma, bir dinamizm olayıdır. Siz, 
yaşlı işçilerle üretimi artıramazsınız. Türkiye'de, 1980 sonrasında çok denendi, çok zorlandı; 
bütün baskılara, bütün zorlamalara rağmen hangi kuruluşlarda, ne kadar üretim artışı sağla
yabildiniz, gelip buradan söyleyebilir misiniz? 1980 sonrasında, özellikle çıkardığınız bu yasal 
önlemlerle -emekliliği kısıtlamak dahil, emeklilik yaşına tahdit koymak dahil, özellikle çalı
şanlar aleyhinde çıkardığınız bir yığın yasal önlemlerle- hangi sorunu çözdünüz? Yani, ülkede 
var olan enflasyonu aşağı mı çektiniz? Var; zaten var... Ülkede üretimi mi artırdınız? Ne oldu, 
hangi sorun çözüldü? Ülkede, o işçiden, o memurdan, o esnaftan kesip belirli yerlere aktardı
ğınız o kaynaklar, maalesef çarçur oldu; kullanamadınız. O kaynakları, "Tüketime harcıyoruz" 
dediğiniz işçilere, memurlara, esnafa verseydiniz, onların ikisi, üçü, dördü bir araya gelir, koo
peratif kurardı -ki, 1980 sonrasında bunun bir yığın örneği var- ve belki o kaynakları tekrar 
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üretime döndürme umudunuz olurdu, gerçekleşebilirdi; ama şimdi,' çarçur olmuş bu kaynak
ları artık bulabilmeniz de mümkün değil. 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Koalisyonu, kaynakları çarçur olmuş, 
gelir dağılımı bozulmuş bir ülkede, sosyal dengeleri nasıl düzeltirim,neresinden tutarım da dü
zeltirim diye karalara düşünmektedir. Bunun da ilk adımı olarak emeklilik yaşı sınırını aşağı
ya çekerek o insanlarımıza biraz kaynak aktarmayı yeğlemiştir. Bundan dolayı Hükümetimize 
teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, artık, bir şeylerin iyice anlaşılmasının zamanı gelmiş
tir: Artık, 12 Eylül ve onun kalıntıları yoktur; insan onurunu gözeten, adil, demokratik ve çağdaş 
bir süreç başlamıştır. Bu yasa, bunun ilk örneklerinden biridir. Bu yasa ile emekliye ayrılacak
ların sayısının fazla olacağı, deneyimli, kalifiye işgücünün devletten kaçacağı savı da kesinlikle 
yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, piyasa ekonomisini savunan arkadaşlarımız tarafından bu sav sık 
sık tekrarlanmakta. İyi ya kalifiye elemanı özel sektör alır çalıştırır. Onun için bundan kaygı 
duymayın; ama, bakın, sanayileşme sürecini devam ettirseydiniz, 12 Eylülden sonra özellikle 
ağır sanayii durdurmasaydınız ne olurdu: Karabük Demir-Çelik Fabrikaları, İskenderun Demir-
Çelik Fabrikalarından daha önce kurulmuştur ve Türkiyemizin ilk demir-çelik fabrikasıdır. Şimdi 
düzelttiğimiz yasa ile o zaman çalışan arkadaşlarımız oradan emekli oldular ve ikinci işyeri 
olarak, geldiler İskenderun Demir-Çelik Fabrikasında çalıştılar. Bunların oradaki bilgisi, biri
kimi İskenderun Demir-Çelik Fabrikasını çalıştırmaya ve ayakta tutmaya yetti. Gerçekten, o 
arkadaşlarımız gelmeseydi, bizlerin gücü o fabrikayı ayakta tutmaya yetmezdi. Bazı ülkeler, 
aynı model fabrikayı hiç çalıştıramadılar. Bugün, özellikle Karabük Demir-Çelik Fabrikasın
dan emekli olmuş ve bilgi birikimi, deneyimi, tecrübesi olan arkadaşlarımız, İskenderun Demir-
Çelik Fabrikasında hem onore edilmişler; orada bir öğretici, orada üretimi artırıcı, orada bir 
itici güç olan insan konumuna gelmişler, hem de o fabrikanın... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Biraz da oraya bak, hep buraya bakıyorsun. Hep bura
ya bakıp konuşuyorsun... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Arkadaşlar, bu tarafa bakayım... 
BAŞKAN — Sayın Dönen, müsaade buyurunuz, bir hususu ifade etmek istiyorum. 
Sayın üyeler, Genel Kurulun hudutları bellidir. Her grup mensubu arkadaşın oturduğu 

yer, Genel Kuruldan madudtur. Bu sebeple, sayın üyenin şu tarafa veya bu tarafa bakarak ko
nuşması, Genel Kurulun dışına hitap ediyor anlamına gelmez. Rica ediyorum... (SHP sırala
rından alkışlar) 

Buyurun Sayın Dönen. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tarafta oturan arkadaşlarım 

konuyu iyi bildikleri için, sizlere anlatmak zorunluluğu duyuyorum ve onun için sizlere bakı
yorum, kusura bakmayın! (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Orada eskiden kalma daha çok arkadaş var sanıyorum, onun içinde... Komşum orada bak, 
onun için... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani bizi seviyorsun!.. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Seviyorum tabiî, sizi sevmemek elde mi?... 
BAŞKAN — Sayın Dönen, süreniz dolmak üzere; 2 dakikanız kaldı. Programımız yüklü; 

rica ediyorum... 
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MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği söylemek istiyorum: Şimdi gidin, Sivas Demir-Çelik Fab

rikasına bakın, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasında yetişmiş ve oradan emekli olmuş arka
daşlarımız, burada üretime yardımci oluyorlar, burada üretimin itici gücü oluyorlar. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Sivas'tan sonra nereye gidecek? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Haa, Sivas'tan sonra yenilerini kurmak, inşallah biz

lere nasip olacak. Siz bunu kestiniz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. 
Az önce, arkadaşlarımız, "Avrupa'da her 10 çalışana -veya 7 çalışana- 1 emekli; bizde, 

2 çalışana 1 emekli düşüyor" dediler. Bizde, her çalışana, 3 tane işsiz düşüyor, 4 tane işsiz dü
şüyor değerli arkadaşlarım. Bu ülkede uygulanan ekonomik model, ülkeyi öyle bir hale getir-
mişki, işsizler ordusu türetmiş. 

işte şimdi çıkaracağımız bu yasa ile, hiç olmazsa, sizin yarattığınız o işsizler ordusunun 
bir kısmına iş olanağı sağlayacağız. Buna çalışıyoruz, sizin bozduğunuzu düzeltmeye çalışıyo
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar!..) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Emekliler iş bulacak!.. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, bugün Meclisimizin günde

minde bulunan bu yasa teklifine olumlu bakıyoruz; ülkemizde istihdam açısından olumlu ba
kıyoruz; ülkemizde, 12 Eylülden sonra gasp edilmiş hakların yeniden verilmesi, hakların iadesi 
söz konusu olduğu için olumlu bakıyoruz; biz, ülkemizde, bu tür uygulamaların, sosyal gü
venlik kurumlarına hiçbir zarar vermeyeceği kanısında olduğumuz için olumlu bakıyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu yasa teklifine olumlu oy vereceğimizi bil
dirir, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

' BAŞKAN — Sayın Dönen, teşekkür ediyorum. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylamadan önce, iki sayın üyenin, Hükümetten ve Ko

misyondan sorulan vardır. Sayın Mustafa Balcılar ve Sayın Süleyman Hatinoğlu soru sormak 
istemektedirler. 

Sayın Balcılar, İçtüzüğümüzün 61 inci maddesine göre, bulunduğunuz yerden, kısa, kesin 
ve sadece soru... 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, özür diliyorum. 
Sayın Balcılar, bir dakika istirahat buyurur musunuz, Sayın Hükümet söz istedi efendim. 
Efendim, ısrarla baktım; ama, göremedim. Elbette birinci öncelik Komisyonun, sonra Hü

kümetindir. 

Buyurun Sayın Hükümet. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Meclisimizin gündeminde derdest bulunan, emeklilik yaş sınırının kaldırılmasına mütedair kanun 
teklifi, hem Maliye ve Gümrük Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgi
lendirmektedir. Ben, Hükümet adına; fakat, Maliye Bakanının yerine arzda bulunacağım. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşım, az sonra, kendi kurumlarına, Bağ-Kur ve SSK'ya 
mütedair açıklamalarını sunacaklar. 

Konu hakkında yeteri kadar konuşuldu ve ortak Hükümetimizin grupları adına sayın mil-
letvekillerimiz detaylı açıklamalarda bulundukları için ben açıklamalarımı öze indiriyorum. 
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Bundan yirmi yirmibeş yıl önce kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan bir kim
se, o yıllardaki Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mevzuat hükümleri gereğince, ne zaman 
emekli olacağını biliyor ve Allah'ın verdiği ömür yeterse, bu süreyi ikmal edince, emekli olabi
liyordu. Bu sistem, 1953'ten 1983'e kadar, 30 yıl uygulandı ve önemli bir sıkıntı da meydana 
gelmedi. 

Nitekim, bugün, emeklilik yaş sınırı kaldırılınca, emeklilik hakkını elde edebilecek olan 
bir kimse, şayet devlet aktine sadık kalsaydı, zaten emekli olma hakkına sahip olacaktı. Bu 
nedenle, bu kanun teklifinde yeni bir düzenleme yapılmış değildir. Sadece ahde vefa gösterile
rek, emeklilik düzeni, eski haline irca kılınmıştır. Böylece, müktesep hakları korumuş oluyo
ruz. Zira, özlük haklar, kutsal haklardandır ve kazanıldığı şekliyle de korunması gerekir. 

Ayrıca, düşüncesi emeklilik olan bir kimsenin hizmetinden yararlanmak da mümkün ola
maz. Çünkü, kendini emekliliğe hazırlamış bir insanı, zorla görevinde tutmak, verimliliği azaltır. 
Esasen, bizim, kimseyi zorla emekli etmek gibi bir niyetimiz de yoktur. İsteyen emekli olacak, 
istemeyen olmayacaktır. 

Bunun dışında, 86 258'i erkek, 63 302'si kadın olmak üzere toplam 149 560 kişiden ibaret 
olan ve bu hakkı elde edeceklerden, sadece yüzde 10 ila 20'sinin bu hakkı kullanabileceğini 
ümit etmekteyiz. Bu da, bütçeye, yüzde 10 oranı gerçekleştiği takdirde, 1 trilyon; yüzde 20 ora
nı gerçekleştiği takdirde ise 2 trilyonluk bir yük getirmiş olacaktır ki, sadece tasarrufa riayet 
etmek suretiyle bile, bu yükü hissetmeyeceğimiz açıktır. 

Emekli olacakların işsizliği artıracağını düşünmek doğru değildir; aksine, emekli olacak
lardan boşalacak kadrolara yeni atamalar yapılmak suretiyle istihdam sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak, biz, siyasî sorumluluğumuzun bir gereği olarak, emekliliğini sabırsızlıkla 
bekleyen vatandaşlarımızın bu beklentilerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor ve bunun 
da huzurunu duyuyoruz. 

Değerli meslektaşım Sayın Ateş Amiklioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ta
bi personelden 50 yaşını dolduranların sayısının yüksek olduğunu, kanun çıktığı takdirde 325 
bin kişinin emekli olabileceğini" ileri sürdüler. 

MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Emekli olabilecek o kadar sayıda kişi yok 
demek istedim. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Oysa bugün, Emekli Sandığı iştirakçi
lerden 50 yaşının üzerinde olanların sayısı 151 324'tür. Bunlar, kanun çıkmasa da, zaten emek
li olma hakkına sahiptirler. 

Emeklilik yaş sınırının kaldırılması halinde emekli olma hakkını kazanacak olanlar, er
keklerden 25 yıl hizmeti olup da 50 yaşını doldurmamış olanlarla, kadınlardan 20 yıl hizmeti 
olup da 45 yaşını doldurmamış olanlardır. Yaş sınırının kaldırılması halinde, emekli olma hak
kını kazancakların sayısı, az önce de ifade ettiğim gibi, 149 560'tır. Bu rakam, kamu görevlile
rinin hizmet yılları, yaşları ve cinsiyetlerine göre dağılımlarını gösteren devlet kaynaklarından 
alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Batı Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının yüksek olduğu doğru
dur. Ancak, bu ülkelerdeki ortalama hayat süresi de çok yüksektir, örnek olarak, ortalama 
hayat süresi, erkekler için, Fransa, Hollanda, İsveç'te 80, diğer ülkelerde ise 75'in üzerindedir. 
Türkiye'de, Emekli Sandığından emekli olanlardan, erkek emeklilerin, ortalama 67 yaşında, 
kadın emeklilerin ise ortalama 69 yaşında öldükleri tespit edilmiştir. Emeklilik yaşı olarak, 
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Batı ülkelerindeki yaşı aldığımız zaman, çoğu vatandaşımız emekli olmadan ölecektir. Bu ne
denle, görüşülmekte olan kanun teklifinin kanunlaşması halinde, Yüce Meclisimiz, evine, işi
ne, eşine, çocuklarına yeterli hizmetten mahrum olan kadınlarımızı; yine, yıllardan beri hayal 
ettikleri yeni bir yaşam düzeyini özleyen erkeklerimizi büyük ölçüde ferahlatmış ve mutlu kıl
mış olacaktır. 

, öz olarak, arzım bundan ibarettir. Bu vesileyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. -
Komisyon konuşmak istiyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun).— Hayır, Sayın 

Başkan. • 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Sayın Başkan, ben de konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet konuştu. Hükümetin 20 dakika konuşma süresi vardı. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Ben,-Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur, konusunda konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir usulümüz yok; rica ediyorum Sayın Bakan, öyle bir usulü

müz yok. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, ben konuşmamın başında 

diğer bakan arkadaşımın Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur konusunda görüşlerini söyleyeceğini be
lirtmiştim. Ben sadece Emekli Sandığı hakkında konuştum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte açık hüküm var: Hükümet adına, siyasî parti grupları 
adına bir kişi, ifadesi kullanılıyor. Bu bakımdan, Sayın Bakanım, maddeler üzerinde görüşü
lürken fırsat ve imkân olacaktır efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylamadan önce, iki sayın üye arkadaşımıza sorma imkânı 
vereceğimi ifade etmiştim. 

Sayın Balcılar, bulunduğunuz yerden soracaksınız efendim. Sorunuzu, kesin, net, kısa; 
herhangi bir hususu anlatmaya yönelik olmamak kaydıyla, buyurun sorun efendim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)— Hükümetten soruyorum Sayın Başkan: 
Bu kanunun çıkması halinde, emekli talepleri Hükümetin beklentilerinden daha yüksek 

olacaktır. Çünkü, Hükümet, sadece Emekli Sandığı ile ilgili rakamları vermiştir; 506 ve ,1479'la 
ilgili talepler hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Bu rakamlar doğru dahi olsa, ileride sosyal güven
lik kuruluşlarına devlet katkısı kaçınılmaz olacaktır. 

Sorularım: 
1. 1992 yılı bütçesinde bu konuda bir ödenek göremedim. Düşünülmüş müdür? Varsa 

hangi fasıldadır ve ne kadardır? 
2. 1425 sayılı Kanuna göre-ki, bu kanun Emekli Sandığının aktuarya açıklarını karşıla

ma ile ilgili kanundur- şu anda Emekli Sandığına Hazineden ne kadar yardım yapılmaktadır, 
miktarı nedir? 

3. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın 4 yıl sonrası için aktuarya açıkları hesaplanmış mı
dır; kurumlara göre ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, soruları dinlediniz efendim. Her ne kadar, sorular Başkan

lığa yönelik ise de, sorunun muhatabı sizsiniz. Bulunduğunuz yerden, şimdi cevaplayabilirsi
niz, isterseniz yazılı cevap verebilirsiniz. 
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DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Bulunduğum yerden cevaplamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın milletvekilimize, ilgilerinden Ötü

rü, Hükümet adına teşekkür ediyorum. 
Bu, konunun olgunlaştığını ve beklentimizin gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren güzel 

bir işarettir. Kısaca cevap veriyorum: Emekli Sandığına Maliye Bakanlığınca her yıl bütçe ka
nunu ile yeteri kadar yardım yapılmaktadır ve bu da transfer aktarması suretiyle vuku bul-

• maktadır; bu konuda bir endişemiz yoktur. 
BAŞKAN — Cevabınız tamam mı efendim? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Tatmin olmadım efendim. 
BAŞKAN — Sayın üye, maddeler üzerinde görüşme imkânı olacaktır. Eksik bulduğunuz 

hususları, bu görüşmeler sırasında dile getirebilirsiniz. 

Sayın Hatinoğlu, bir hususu bir kere daha tekrar etme zarureti hissediyorum: Kişisel söz 
alma imkânı her zaman var idi. Bunu almadığınıza göre, -söz istemediğinize göre öğrenmek 
istediklerinizi lütfen soru şeklinde, bir meseleyi anlatmaya yönelmeden, net ifade buyurmanızı 
rica ediyorum. 

Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Birinci sorum: Efendim, .görüşülmekte olan bu 

kanun teklifinin 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Ko
runması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, Kalkınma Planına uygunluk yönün
den ilgili komisyonlarda incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu kanun teklifi, Altıncı Beş Yıl
lık Plan hedeflerine uygun olup olmadığı konusunda ve 3067 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
komisyonlarda müzakere edilmiş midir? Eğer edilmemişse, Sayın Hükümetin ve Komisyonun 
bu hususta görüşleri nedir? 

İkinci sorum: Buemeklilik yasasının işsizliğe de çare getireceği beyan edilmektedir. Aca
ba, Hükümet, bu kanundan yararlanarak emekli olanlara, tekrar, sözleşmeli olarak, kamu ku
ruluşlarında görev vermeyi düşünecek mi? 

Arz ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 
Sayın Hükümet, cevap verecek misiniz efendim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, bu konu, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü; onun için, başka bir komis
yonda görüşülmesine gerek olmadığı kanısındayım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 3067*ye uygun mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

3067'ye göre olsa bile, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olması, o anlama geliyor. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... Soru soruldu, Sayın Hükümet cevapladı; İçtüzük 

gereği, mesele burada kapandı. 
Sayın Bakan, diğer soruyu cevaplar mısınız? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Efendim, emekli olanların, ileriki günlerde, sözleşmeli olarak çalışıp çalışmayacağına dair bir 
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sual soruldu zannediyorum. Du konu, yasa çıktıktan sonra, önümüzdeki günlerde açıklığa ka
vuşacaktır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yani, sözleşme imkânı sağlayabileceksiniz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Efendim, onun usul ve esaslarını yeniden koyduğumuz zaman bilgileneceksiniz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, içtüzüğümüzün ilgili hükmüne göre, 10 sayın üye arkadaşımız yok

lama talebinde bulunmuştur. 
Şimdi, bu talebi okutuyorum ve imza sahibi 10 arkadaşımızın salonda olup olmadıklarını 

da ayrıca yoklayacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Şu anda Genel Kuruluda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ülkü Güney 
Bayburt 

BAŞKAN — Sayın Güney?.. (DYP ve SHP sıralarından "Onlar nereye gidiyor" sesleri, 
gürültüler) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Gidenleri sayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun efen

dim... -
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, salonu terk ediyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, usul bellidir... Müsaade buyurun... 
Sayın Güney?.. Yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Sayın Başkan, takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli tekabbül ediyor. 
Sayın Rauf Ertekin?.. Burada. 
Bülent Atasayan?.. Burada. 
Gürhan Çelebican?.. Burada. 
Osman Ceylan?,. Burada. 
Yücel Seçkiner?.. Burada. 
Selçuk Maruflu?.. Burada. 
Abbas Inceayan?.. Burada. 
Nevşat özer?.. Burada. 
Cengiz Altınkaya?.. Burada. 
Efendim, 10 sayın üyenin salonda hazır olduğunu tespit ettik. 
Yoklama yaptıracağım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 10 sayın arkadaşımızın yoklama istemine dair öner-
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genin gereği yerine getirilmiş; yapılan yoklamada, toplantı yetersayısının bulunduğu tespit edil
miştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turlıan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili Sırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, TC. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar 
Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporu 
(2/82, 2/89) (S. Sayısı: 14) (Devam) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. 
Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, takdir buyurursunuz, teklifin maddelerine henüz geçtik, program yük

lü. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.21 

o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 30 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Müktvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar 
Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişiklik Yapüması Hakkında Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve- Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporu (2/82, 2/89) (S. Sayısı: 14) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Sayın milletvekilleri, bahse konu teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, 1 in

ci maddenin müzakeresine geçilmek üzereyken ara vermiştik. 
Şimdi 1 inci maddeyi okutuyorum: 

5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 

2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile 2925 Sayılı Tan m İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 
birinci bendi ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekle
ri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden kadın ise 
20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine," 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Adnan Kahveci söz istemişlerdir. 

Sayın Kahveci, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

gecenin bu vaktinde, sizleri uzun konuşmalarla aslında hiç rahatsız etmek istemezdim; fakat, 
yine uzun konuşacağım. Çünkü, kanunlaştırmak istediğimiz teklif hakkında, biraz önce bura
da, sayın bakanlar ve grup sözcüleriniz bazı izahatlarda bulundular, savunmalar yaptılar; yap
tıkları savunmaların ve öne sürdükleri tezlerin, maalesef geçerliliği yok. 1 inci madde vesilesiyle 
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öne sürülen bu tezlere biraz daha açıklık getirmek istiyorum. 
öncelikle şunu belirteyim; bu Meclisin sorumluluğu büyüktür. Toplumun bir kesimine ay

rıcalık sağlarken, toplumun diğer kesimlerinin aleyhine olacak kanunları geçirmemesi bu Meclisin 
tarihî sorumluluğudur. Tekrar ediyorum, toplumun bir kesimine imkânlar sağlayan bir kanu
nu geçirirken, toplumun diğer kesimlerine yükler vurmayacak, onların aleyhine olmayacak ka
nunlar geçirmesi bu Meclislerin tarihî sorumluluğu olmuştur. Bunu yapmayan Meclisler, mem
leketin kalkınmasını zedelemiştir. Eğer, bugün, Türkiye ile bazı Doğu veya Batı ülkeleri arasın
da gelişmişlik farkı varsa, bu yaptığımız yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Kanun teklifinin gerekçesinde bazı rakamlar verilerek -bunu biraz önce sayın bakanlar da 
ifade etti- 1 trilyonla 2 trilyon arasında yük getirecektir deniyor. Bu yük için, "hiçbir şey" de
niyor. 2 trilyon lira nedir biliyor musunuz? 2 trilyon lira, bugün, hiçbir geliri olmayan, işsiz, 
aç 1 milyon insanın her birine, yılda 2 milyon lira para vermek demektir. 2 milyon lira nedir 
biliyor musunuz o kişinin evine günde 2 ekmek ve ayda 4 kilo peynir girmesi demektir. Evine 
hiçbir şey götüremeyen bir insana, işsizlik sigortasından bahsediyorsunuz. Muhtaç durumda 
olan 1 milyon kişiye vermeniz gereken kaynağı -ki, bu asgarî rakamdır; bu rakamın çok daha 
şişeceğini size garanti edebilirim- bu kesime veriyorsunuz. Bu, 1 milyon kişiyi aç bırakıyorsu
nuz demektir. 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Hiç geliri olmayan 1 milyon insan bıraktınız Türkiye'de, öy
le mi? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, kesinlikle işsizlik patlayacaktır. Gidin, Anka
ra, İstanbul, Ege Bölgesi sanayi odalarıyla konuşun; işletmesinde erken emekli çalıştırmayan 
tek bir sanayici, işadamı veya tüccar bulamazsınız. Ben bu anketi yaptım. (DYP sıralarından 
"O da çalışsın" sesleri) Ama nasıl çalışsın?.. Komisyonda da ifade ettiğim gibi, o erken emek
li, mutlaka genç işsizlerin yerini çalıyor; çünkü, vasıflı, namusunu ve tecrübesini kanıtlamış 
ve de sigorta istemez, sendika istemez... Dolayısıyla, bir erken emekli, en aşağı iki-üç genç işsi
zin ekmek hakkını gasp ediyor. 

Üniversite mezunlarına ne diyeceksiniz?.. Bugün sizler milletvekili olarak görüyorsunuz; 
en çok karşılaştığımız talep, "bana iş bul" oluyor. O gençlere ne diyeceksiniz?... "Efendim 
sizin paranızı erken emeklilere verdik, işinizi de erken emekliler kaptı, ne yapalım kardeşim, 
bizim kaynağımız bu kadar" mı diyeceksiniz? (DYP sıralarından "erken emeklilik değil, nor
mal emeklilik" sesleri) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen de erken emekli oldun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Benim öyle bir şeyim yok; milletvekillerinin erken emek

liliği konusundaki görüşlerimi de biliyorsunuz. 
Burada bir de müktesep hak kavramından söz ettiniz. Müktesep hak, ne zaman müktesep 

haktır?.. Başkalarının hakkına tecavüz etmeyen, sadece kişinin ödediği primlerle oluşan hak 
müktesep haktır; ama kişinin ödediği primler yetmiyorsa, halkın ödediği vergilere el atılıyor-
sa, o, müktesep hak olmaktan uzaktır. Başkalarının hakkına uzanan bir hak müktesep hak 
olabilir mi, onu size soruyorum? (DYP sıralarından "müktesep hakkı yanlış anlamışsın" ses
leri) 

Bu durumda mevcut emekliler kesinlikle geçim sıkıntısı içine düşeceklerdir. Siz, "emekli 
sandıklarının yükü artmayacak" diyorsunuz, "fazla yük olmayacağı için dışarıdan destek 
vermeyeceğiz" diyorsunuz; halbuki aynı kazandan eskiden 100 kişi yiyorsa, bugün 150 kişi 
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yiyecektir; bu nedenle emeklilerin sıkıntıları artacaktır. 'Emeklilere şunu diyebilecek misiniz: 
"Ey emekli kardeşim, ben senin derdini hafifleteceğim, vergi gelirlerinden alıp, Emekli Sandı
ğına, SSK'ya yardım edeceğim?.." 

Aldığınız vergi geliri ne olacak? O emeklinin çocuğunun okuması için, çocuğunun iş sahi
bi olması için gerekli kaynakları kullanmayacaksınız, getirip emekli sandıklarında israf ede
ceksiniz!.. İşte bu, gelir dağılımını bozar, işsizliği artırır, okullaşma oranını düşürür, yatırım 
oranını düşürür. Yani kısacası kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Yani, ülkenin geleceğini ipo
tek altına almanın ötesinde, şu anda, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. 

Gelir dağılımını bozar; çünkü, işsizlik otomatikman artacaktır. 
Ayrıca, Sayın Bakan, "istihdam artar" dedi. İstihdam nasıl artacak? "Kamuda boşalan 

yerlere adam alacağız" diyorsunuz; zaten kamuda personel fazlalığı olduğunu, biz eskiden be
ri söylüyoruz; KİT'lerde de var, kamuda da var. Peki, fazlahk olan yere, bile bile, fazlalığı eri
tip tekrar adam almanızın sosyal bir mantığı var mı? Ekonomik bir mantığı var mı?,. Siyasal 
bir mantığı var, onu biliyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bunu siz bari söylemeyin; siz almadınız mı böyle ka
rarlar? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, biz almadık; bizim dönemimizde kamu perso
neli artışına bakın. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Başkaları söylesin; siz bari söylemeyin. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — KİT'lerde azalmıştır efendim/KİT'lerde azalmıştır; 

yapmayın... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bütün partizanları doldurdunuz KİT'lere. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kamuda da sadece vasıflı personelin yerine alınmıştır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bırakın şunu Allah aşkına; yukarıdan mı alıyorsunuz 

bu lafları? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Rakamları çıkarın... 
Şimdi, bakın, yapılan tasarrufların ülke ekonomisini nasıl etkilediğini bir iki çarpıcı ör

nekle anlatayım; Kamu kaynaklarını verimsiz kullandığınız sürece, bakın ne büyük adaletsiz
liklere sebep oluyorsunuz; Belediyelerin borçlarını affettiniz, Bağ-Kur borçlarını affettiniz; ama, 
geçen hafta Van'da idim, SHP'ye mensup belediye başkanı -isterseniz ismini sonra söyleyeyim, 
arkadaşı zor durumda bırakmak istemem- bana geldi, "ben artık vergi ve SSK borcumu öde
meyeceğim; ben namuslu davrandım, namusluluğumun cezasını ödüyorum" dedi. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Bir de ANAP'Iı belediye başkanlarına sorun bakalım, 
onlar ne söylüyorlar. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika efendim... 
Aynı şey, bu kaynakları israf etmekle ortaya çıkacaktır. İşsiz bıraktığınız insanlara ne ce

vap vereceksiniz? Eğitimsiz bıraktığınız insanlara ne cevap vereceksiniz?.. 2 trilyonun Türki
ye'ye maliyeti nedir?.. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Biz hesabını veririz onun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Vereceksiniz; verdiğiniz zaman millet onu bize devre

decek, temizlemesi bize düşecek; benim burada bütün endişem budur. Sizin nasıl hesap vere
ceğinizi çok iyi bildiğim için... 

Gelin adil bir kanun çıkaralım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne demek adil kanun? 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Adil kanun şu olur: İnsanlara aktuarya 
düzenine göre maaş ödeyelim; 20 yıl çalışan 20 yıl çalıştığı kadar maaş alsın; ama ödediği primle 
orantılı olsun; 30 yıl çalışan 30 yıl çalıştığı kadar maaş alsın, 40 yıl çalışan 40 yıl çalıştığı kadar 
maaş alsın; işte o adil olur ve hiç kimsenin hakkına da tecavüz etmez. 

Benim anladığım şey şudur: Sovyetler Birliğindeki, Doğu Blokundaki iflası gördünüz. Bu 
iflasın arkasında, kamu kaynaklarının -emeklilik sistemi dahil- verimsiz kullanımı yatıyordu. 
Bu iflası ve kamu kaynaklarını verimsiz kullananların siyasî bir avantajı olmadığını görmenize 
rağmen, bu kanunda niye ısrar ediyorsunuz? Rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu kanun size oy 
getirmek değil, oy kaybettirecektir; ama, benim endişem, Türkiye'nin geleceğini de ipotek altı
na koymanızdır. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, süreniz geçti efendim, rica ediyorum... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Onun için diyorum ki, önce, mu

halefetteyken çok şikâyet ettiğiniz mevcut emeklilerin durumunu düzeltin, vazgeçin erken emek
lilerden. Mevcut emeklilerin durumunu düzeltin, sonra gelin, onların saflarına yeni emekliler 
katalım; eğer bu ülkeye hizmet etmek istiyorsanız bunu yapın, Refah Partili arkadaşımın dedi-' 
ği gibi, önce bunu yapın. 

Popülist olmak çok kolay, biz de ANAP olarak kalkıp, "niye milleti karşımıza alalım; 
bu kanundan yararlanacak 10 bin kişi, 20 bin kişi, 100 bin kişi var" diyebiliriz. Ama, siyaset 
kısa vadeli hesaplarla yapıldığı anda mutlaka ters teper, mutlaka ters tepecektir. Onun için, 
bu kanunu çıkarmaktan vazgeçin. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, teşekkür ediyorum. 
SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. 
Sayın Dönen, madde üzerinde görüş beyan buyuracaksınız; o sebeple süreniz 10 dakika

dır. 
Teşekkür ediyorum, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; emekli yaş sınırının kaldırılmasıyla ilgili olarak muhalefet sözcüsü eski bakan arkadaşı
mın, çok iyi hesap kitap bilen arkadaşımın bir sözü var: Ülkenin tümünün malı olan kaynak
ların bir bölümünü bir kesime aktarırsanız, onlara kaynak olarak verirseniz, ülkenin bütününe 
haksızlık edersiniz" diyor. Yani, yanılmıyorsam, bizi ülke kaynaklarını ülkenin birkısım insan
larına peşkeş çekmekle suçluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede onbir yıl, ülke kaynaklan, belirli mutlu azınlık adına peşkeş 
çekildi. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu kaynakların büyük bir bölümü, yurt dışında, 
gizli hesaplara yatırıldı; bunu herkes biliyor. İşçinin, esnafın, memurun bu ülkeden kaynak ka
çıracak durumu yoktur. Bu ülkeden onlara aktarılan kaynak, bu ülkede kalır; bu ülkenin esna
fına gider, bu ülkenin tüccarına gider; yani, bu ülkenin ekonomisi içerisinde o para döner, dı
şarı kaçmaz; ama, o kaçakları siz bizden iyi biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, 2 trilyon kaynak aktarsak bile ne olur? Avrupa ülkelerin
de, millî gelirden emeklilere ayrılan paya bir bakalım, ülkemizdeki paya bir bakalım. Bizim 
de elimizde belirli dokümanlar var, araştırmalar var. OECD raporlarına göre, Türkiye'de emek
lilere yapılan harcamanın gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 1,7; ama bu oran yine OECD 
verilerine göre, örneğin İsveç'te yüzde 10,4; Hollanda'da 11,6; Avusturya'da 10,09 ve Yunanis-
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tan'da bile yüzde 9,8'dir. Yani, Türkiye'de, emeklilere öyle çok büyük kaynak aktarılmıyor; 
demek istediğim bu. Zaten kaynak yok. 

Biz, esasında, şunu istiyoruz: Türkiye'de, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Ku
rumu birlikte düşünülmeli, tek bir güvenlik şemsiyesi altında toplanmalı ve bu güvenlik şemsi
yesi genişletilmeli; daha adil bir yasayla toplumun hizmetine sunulmalı; bunlara iştirak eden 
esnafımız, işçimiz, memurumuz, yani tüm çalışanlarımız bu sosyal güvenlik kurumlarının yö
netimine katılmalı; yani, yönetim biçimi değişmeli, anlayışı değişmeli. Bu harcamalar kapalı 
kapılar ardında yapılmamalı, açık olmalı; işte o zaman o kaynaklar yeter de artar bile Sayın 
Kahveci... 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Yapın işte onu. , 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — tşte onu yapmak istiyoruz. Hükümet, sanıyorum, bu 

konuda çalışma yapıyor. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Önerge ekleyin oraya. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Efendim, bu acil olduğu, bîr hakkın gaspı olduğu için, 

hemen öne aldık ve getirdik. 
BAŞKAN — Sayın Dönen, Genel Kurula hitap edin, Sayın Kahveci'ye değil; rica ediyo

rum. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, bu teklifin, yaş sınırını ortadan 
kaldıran 1 inci maddesine biz olumlu bakıyoruz. Muhalefet kanadının söylediği gibi, bu, top
lumun diğer kesimlerinin hakkını gasp etme değil, çalışan insanlarımıza, bundan önce var olan 
haklarını iade etmektir. Bu bakımdan, teklifin geneline olumlu baktığımız için, bu maddesine 
de olumlu bakıyoruz. ' 

Teklife olumlu oy vereceğimizi söylüyor, hepinize'saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dönen, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın öztürk. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; toplumda bilinen adıyla, erken emeklilik yasa teklifinin 1 inci maddesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Kahveci'nin sözlerine katılmak mümkün değil; çünkü, toplumdaki 
en büyük adaletsizlik gelir dağılımı üzerinde olmuştur ve olmaktadır. Son on yıldır -özellikle 
son yedi yıldır devlet imkânlarıyla, toplumun gelir dağılımında yaratılan adaletsizlikler orta
dadır. Bir ekmeğin yarısını iki kişinin, diğer yarısını da sekiz kişinin bölüştüğü dönem, maale
sef, 1984-1991 yılları arası dönem olmuştur. Bunun da muhasebesi, bu Yüce Meclisin salonla
rında, bir türlü yapılamamıştır. Şayet mesele, toplum kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak 
ise, bunun Mecliste tartışılması yönünde birçok istek oldu, bir çok Meclis araştırması açılması 
isteği oldu ve birçok iddialar oldu; maalesef, hesabı verilemedi. Onun için bu söze katılmak 
mümkün değil. 

İkincisi, bu teklif gayet basit, anlaşılmayan hiçbir hükmü yok. Yasada, "İsteyen erken emekli 
olur" deniyor, "Herkesi zorla emekli yapacağız" denmiyor, "kim erken emekli olmak istiyor
sa, o erken emekli olur" deniyor. 

— 192 — 



T.B.M.M. B : 30 23 . 1 . 1992 0 : 2 

Şu Yüce Mecliste 450 parlamenter var; büyük şehirlerin parlamenterleri var, küçük şehir
lerin parlamenterleri var, kırsal kesimlerden gelen parlamenterler var. Gerek bu dönemde, ge
rekse bundan önceki dönemde, Sayın Kahveci'nin gittiği seçim bölgelerinde kendisine sunulan 
taleplerden biri, "acaba erken emekliliği ne zaman çıkaracaksınız veya çıkaracak mısınız veya 
böyle bir hazırlığınız, programınız var mı?" olmuştur. Bu talepler hepimize yapılmıştır. Eğer, 
İskandinav ülkelerindeki, Avrupa ülkelerindeki 65 yaş uygulamasına özenti varsa, o devletle
rin sosyal güvenlik sistemlerinin de mutlaka Türkiye'de olması gerekir.. 

Bu teklifte zorlama yok; kim emekli olmak istiyorsa, o emekli olacak. Ayrıca, erken emekli 
olmak isteyenlerin pek çoğu, devlette hakikaten tecrübe sahibi olmuş kişilerdir. Bunlar, emekli 
oldukları zaman, herhalde, boş oturacak insanlar değiller. Bilgilerini, kabiliyetlerini ve tecrü
belerini yine toplum yararına kullanacaklar. Gerek siz, gerekse biz, özel sektörden bürokrat 
getirdik, müsteşar olarak getirdik, genel müdür olarak getirdik... Bunu siz başlattınız. Neden?.. 
Özel sektörde çalışanlar dünya şartlarını daha iyi biliyor diye... Şimdi bu arkadaşların emekli
ye ayrılıp da özel sektörde çalışması, işsizliğe mi yol açacak?.. İşsizliğe yol açmaz. Bu iddia' 
son derece yanlış. 

Diğer bir olay: ŞU anda zaten bürokraside gizli işsizlik var; tabiri caizse, bir sayfa kâğıdı 
dört kişi taşıyor. Bürokrasinin belli bir kesimi kendi isteğiyle emekliye ayrılırsa, acaba bürok
raside bir azalma mı olur? Katiyetle olmaz. Bunun yanında, üstleri tıkandığı için bir türlü iler
leme imkânı bulamayan insanlara yol açılır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yerlerine yenisini almayacaksınız; öyle mi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yerlerine yenisini alsan da almasan da, yol açılır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olmadı işte. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir diğer imkân: Şu anda bir lisan bilen, iki lisan 

bilen, yurtdışında eğitim yapmış çok kaliteli ve kalifiye elemanlarımız var; hepsi boş ve işsiz. 
Yurt dışında da eğitim yapmış, yurt içinde de eğitim yapmış; ama, işsiz. Bu insanlara devlette 
imkân açmak lazım. Çağın gereğine göre yetişmişler. Peki bunları, kadrolar tıkalı diye sokakta 
mı gezdirelim? Esas ekonomik kayıp, esas sosyal adaletsizlik, bu insanları sokakta gezdirmek 
oluyor. Onun için, "bu, sosyal adalete aykırıdır" düşüncesine şahsen katılmıyorum; bu uygu
lama sosyal adalete kapı açıyor; yani, sosyal adaletin aralanan bir kapısı oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bir konuya geliyorum. Şimdi, dışarıdaki ele
manlara haksızlık olacakmış! Bir mühendis, bu erken emeklilikten faydalansa ve ayrılsa; bu, 
vasıfsız bir işçinin ekmeğine mi mani olacak? Katiyetle... Bugün, erken emeklilikten faydalan
mak isteyenlerin pek çoğu ev kadınlarıdır. Bugün, o ev kadınlarının pek çoğu yuvasına dön
mek istiyor, kendi işini görmek istiyor, çoluğunun çocuğunun başına dönmek istiyor ve bunu 
çıkartın diye bu Meclise baskı yapıyorlar. Şimdi, bu kadar insan kendini düşünmüyor; Sayın 
Kahveci, bunların telaşına düştü. Olmaz böyle şey. 

Sayın Başkan, sayın Üyeler, bir diğer önemli konu şu: Geçen yıl 5 inci veya 6 ncı dereceden 
emekli olan karı koca emekli ikramiyelerini birleştiriyorlar ve bir daire alıyorlardı. Onlar aynı 
daireyi 1991 yılında değilse 1992 yılında almaya kalksalar, 40 yıl daha çalışmaları gerekir. 25-30 
yıl çalışmış, sayenizde, ancak bir daire alıyor; ama, hiçbirisi de bu parasını sokağa atacak ka
dar düşüncesiz ve bilgisiz insanlar değil. Bunların bir kaygıları var ki, gelecekten kaygıları var 
ki, küçük bir yuva sahibi olayım veya şunun sahibi olayım, bunun sahibi olayım diye erken 
emekli olmak istiyorlar ve aldıkları parayı da yatırıma döndürerek piyasaya canlılık getirecek
ler. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, toparlayınız efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Tabiî efendim. 
O sebeple, bence en büyük sosyal adalet örneği budur. Bu yasa, işsizlere iş kapısı açacak; 

tecrübeli insanlara kendi işini kurma imkânı sağlayacak ve devlette kadro tıkanıklığından do
layı yükselemeyen insanlara yeni imkânlar sağlayacaktır. Bu yasayla -tekrarlıyorum- bir lisan, 
iki lisan bilen insanlarımız da devlette iş bulma imkânına kavuşacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bu teklifin 1 inci maddesine Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Sayın Başkan, Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına, 1 inci madde üzerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Mehmet Moğultay; buyurun efendim. 

Sayın Moğultay, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; emeklilikte yaş haddinin kaldırılması veya sap
tanmasına dair çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlar Kuruluna iadesinden sonra 
başlayan süreçte hazırlanan teklifin, sevk edildiği iki komisyondan geçirilmesinden sonra, bu
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine başlanmıştır. Tartışma or
tamına katkıda bulunan değerli üyelere teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, eleştiri yapan bü
tün üyelerimizin ortak paydaları; Türkiye'nin bu kadar acil sorunları varken, neden bu teklifi 
getirdiniz oldu. 

Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye'nin gündemini değiştirmek istiyoruz; çünkü, Hükü
met olarak, insana çok önem veriyoruz; insanlarımızın çağdaş yaşama hakkını, çağdaş çalış
ma hakkını ve emeklilik hakkını vermeye çalışıyoruz. Bunun için başlatmış olduğumuz bir dizi 
çalışmalarımızdan öncelikli olanları insana ilişkindir. Biz, sosyal güvenliği tüm vatandaşları
mıza yayma hedefini güdüyoruz ve bu hedefi kesinlikle gerçekleştireceğiz, ömrünün en güzel 
yıllarını çalışma yaşamına veren insanlarımıza, emeklilik yıllarında da mutlu bir yaşam sağla
mak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri; bir konuşmacı arkadaşımız konuşmasında, "toplumun bir kesimi" 
diye bir tabir kullandı; fakat, bu, toplumun bir kesimini değil, toplumun büyük bir çoğunlu
ğunu ilgilendiren bir konudur. Toplumun bir kesimini ilgilendiren böyle fantezi öneriler ise, 
geçmiş dönemlerdeki iktidarlar zamanında geldi. Şimdi soruyorum; süper Emeklilik Yasasını 
kim çıkardı? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 62 bin kişiyi ilgilendiren, bir kesimi ilgilendi
ren Süper Emeklilik Yasasını siz çıkardınız; biz, şimdi, sizin yarattığınız aksaklıkları düzeltme
ye talibiz; onları düzelteceğiz! (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; şimdi, bir arkadaşımız da "tekrar çalışmaya başlayanlar" diye bir 
tabir kullandı. Ayrıca "kişiler erken yaşlarda emekli olurlarsa, emekli maaşları düşük olduğu 
için yeniden işe girecekler ve hem prim ödeyecekler hem de aylık almaya devam edecekler" 
deniliyor. Buna ilişkin olarak, 506 sayılı Yasada değişiklik yapan yasa teklifi de 1986 yılında, 
yine, sizin zamanınızda kanunlaştı. 
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Yine, iş yaşamında kaçak işçi çalıştırmayı özendiren, prim kaçırmayı özendiren Tasarrufu 
Teşvik Yasası da keza, sizin zamanınızda çıktı. Bu, Tasarrufu Teşvik Yasası 10 ve daha fazla 
işçi çalıştırılan işyerlerinde uygulanıyordu. Bu yasa çıktıktan sonra, işveren, bu mükellefiyet
ten kaçmak için, ya o işyerinde çalışanları 9 işçi olarak gösterdi veya işletmelerini ikiye böldü. 
Sonuçta, 28 bin işyeri kapandı; Sosyal Sigortalar Kurumu bununla büyük mağduriyete uğradı. 

Görülüyor ki, çalışma yaşamına ilişkin bütün olumsuzluklar, geçmiş dönemlerdeki ikti
darlar zamanından kaynaklanıyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz?.. Biz, 1965, 1969, 1981 ve 1986 
yıllarında, ayrı ayrı zamanlarda çıkarılan ve sosyal güvenlik yasasında degieşiklik yapan dört 
ayrı yasayı bir yasada birleştiriyoruz. 

Şimdi ise istekleriniz var; diyorsunuz ki, "sosyal güvenlik temel yasası çıkarın." Talibiz 
buna. Hükümet programımızda da var. Biz, "bunu getirmeyeceğiz" diye bir şey söyledik mi?.. 
Biz, yanlışa, dokunulmazlık hakkı tanımıyoruz; yanlışı da reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Sosyal 
güvenlik temel yasası hükümet programında vardır ve hükümet programı burada okunduğu 
zaman da bu söylenmiştir. Siz, sekiz yıl icra-yi hükümet ettiğiniz halde bir sosyal güvenlik te
mel yasası çıkarmadınız; ama, bugün, iyi muhalefet yapmaya özeniyorsunuz... Kutluyorum si
zi!.. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon söz istiyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Şahısları adına, Sayın Hasan Basrt Eler; buyurunuz efendim. 
Sayın Eler, süreniz 5 dakikadır. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; hepinize saygılarımı su

narım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — "Sayın Başkan, Sayın Bakan" dediniz; ama 

üyeleri söylemediniz. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Bir bakanımız vardı; "Sayın Bakan" dedim... 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinize saygılarımı sunarım. 
Eleştiri için konuşmayacağım; ancak, emekli olmuş bir kişi olarak bazı endişelerim var, 

onları dile getirmek için değerli vakitlerinizi alıyorum. Bu sebeple, öncelikle hepinizden özür 
dilerim. 

, Değerli milletvekilleri; emekli olanlar, özel teşebbüste genellikle tercih edilmektedirler. Sen
dikaya kayıtlı olmamaları ve deneyimli olmaları nedeniyle, bunlar, özel sektörce tercih edil
mektedirler. Ben bunu, İstanbul'da havaalanına giderken, şoför olan bir arkadaştan, üzülerek 
öğrendim, istanbul'da özel sektörde çalışırken 300 işçiyle birlikte kendisi de işten atılmış ve 
yerlerine emekli memurlar alınmış. Sigorta primlerinin ödendiğinden bahisle, bizim milletve
kili olduğumuzu da öğrenince, bu sorunlarını bize dile getirdiler. Grev yapma durumlarının 
olmaması nedeniyle de bu emekli memurlar, özel teşebbüs tarafından tercih edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; emekli olacaklar kimler olabilir? Emekli olanlar, genellikle kendi
ne güvenen, beceri sahibi, deneyimli ve dışarıda iş bulabilecek olanlardır. Dolayısıyla, bu tür 
emeklilerin -iş bulma olanağına sahip oldukları için- özel teşebbüsteki, yarınımızın teminatı 
olan gençlerimizin iş'sahalannı kapatacaklarından endişe etmekteyim. 
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Değerli milletvekilleri; 20 nci Asırda, gelişen teknolojiye paralel olarak, bugün; pilot, bil
gisayar uzmanı, doktor, gemi mühendisi, kaptan, elektrik mühendisi gibi birçok eleman yurt 
dışında kurs görmektedir. Bunların kurs süresi, genellikle bir sene, iki sene veya üç seneye ka
dar uzamaktadır ve bu kursların ücretleri bizim verdiğimiz vergilerden karşılanmaktadır; dola
yısıyla, devlete büyük bir yük getirmektedir. Ayrıca, mastır ve doktora yapan bu personel, bu 
becerileri de elde ettikten sonra, çıkaracağımız bu yasayla da emekli olabilme hakkından isti
fade ederek, emekli olacaklardır. Dolayısıyla, burada devlet zaafa uğrayacak ve bizim verdiği
miz vergilerle deneyim ve beceri kazanan bu değerli, deneyimli elemanlar başka yerlere gide
ceklerdir, Ben bundan da endişe etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, bugün, basın ve TRT'de çalışanlar, önceden aldıkları fazla mesai
leri kesildiği -ki, bunlar saat 24.00'e kadar çalışıyorlar- verilmediği için ve maaşlarının yeterli 
olmaması sebebiyle özel televizyona kaymaktadırlar. 

tşte, size bir örneğini verdim. Biz, öncelikle çalışanların bu haklarını versek, herhalde da
ha yerinde olur düşüncesindeyim. ı 

Değerli milletvekilleri; biraz evvel çıkan bir yasa var. Gözardt etmememiz gereken önemli 
bir konuyu size arz etmek istiyorum: Bakınız, askerlerin, yani subay ve astsubayların yabancı
larla evlenmesine müsaade ettik. Bunun nedeni şudur: Biraz önce bahsettiğim, deneyim kaza
nan pilot, bilgisayar uzmanı gibi bazı elemanlar, görev süreleri dolmadığı ve istifa hakları ol
madığı için, usulen, anlaşmalı olarak yabancı kadınlarla bir iki aylığına evlilik yapmaktadır
lar. Böyle bir evlilik yapan personeli, Genelkurmay Başkanlığı yasa gereği derhal tart etmekte
dir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İşçiler de yapıyor. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) —İşçiler değil, askerler olarak bahsediyorum; 926 sa

yılı Silahlı Kuvvetler Kanununu arz ediyorum. ' • • • ' , 
. Genelkurmay Başkanlığının bize belirtmediği asıl amacı veya genel nedeni budur. Bunla

rın ayrılmalarını önlemek için, bir teklif halinde getirilmiştir ve bu konu da biraz evvel yasalaş
mıştır. Bunun sızıntısı, bunun endişesidir. Onun için, şimdi çıkacak olan kanunla bu kanun 
arasında bir çelişki vardır; durumu takdirlerinize arz ederim, 

Kıymetli arkadaşlarım, amacım eleştiri değil dedim. En önemlisi; bugün, malî portesi fazla 
olduğu için, sıcak savaşı göze alamayan bazı güçler, birçok ülkede örneklerini verdiği gibi bu
gün ülkemizde de -iç güvenlikteki asayiş durumu- kardeşi kardeşe kırdırmaktadırlar. Çünkü, 
sıcak savaşın malî portesi çok fazladır. Bunun bir örneğini de yaşadık; Amerika'nın, Irak'a 
karşı giriştiği ve zaferle bittiğini iddia ettiği bu savaşta bile, olayın malî portesi çok fazladır. 

BAŞKAN — Sayın Eler, hem konuya gelelim hem de toparlayalım lütfen. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Bugüne kadar konulara hep ekonomik olarak bak

tık; ama en zor olan şey personel yetiştirilmesidir; deneyimli personel yetiştirmektir. Bu neden
le, bugün/ülkemizde, ekonomiden önce iç güvenlik sorunu gelmektedir.. Bugün, güneye, yal
nız güvenlik kuvveti yığmakla sorunları çözeceğimizi tahmin ediyorsak, düşünüyorsak, büyük 
yanılgı içinde oluruz; hangi parti iktidarda olursa olsun -400 milletvekiliyle dâhi iktidarda olsa-
güneydeki bu sorun çözümlenemez. Çünkü, zabıtayla, oraya asker yığarak, güvenlik kuvveti 
yığarak oradaki sorunu çözemezsiniz. Devletin bütün birimlerinin -öğretmeni, mühendisi, Köy 
Hizmetleri, Karayolları- orada çalışması lazım. Hepsi güvenliklerinden endişe etmektedir ve 
bunlar, bu kanundan istifade ederek ayrılacaklardır. 
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Bunun ötesinde daha vahim olanı -size altını çizerek arz ediyorum- güvenlik kuvvetlen 
mensupları derhal emekli olacaklar. Alayları yüzbaşıyla, bölükleri de... 

BAŞKAN — Sayın Eler... 
HASAN BASRl ELER (Devamla) — Buyurun Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Eler, o tasarı görüşüldü, kanunlaştı. Kişisel söz alma hakkınız, imkâ

nınız varken, söz almadınız. Anlattığınız, ifade buyurduğunuz şeyler elbette çok değerli şeyler
dir; ancak, konumuzla alakası yok. Rica ediyorum... Süreniz doldu; toparlayın efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu nedenle, iç güvenlik kuvvetlerinde personel kalmayacağını size özetle arz ediyorum. 

Bence, ekonomiden önce iç güvenlik sorunu gelmektedir, halkın beklentisi de budur. Endişele
rim vardır. 

Şeffaflaşmak ve demokratik düşünceden hareketle, burada Yüce Meclise bir konuyu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Eler... Sayın Eler... Efendim, bir teklifin bir maddesini görüşüyoruz. 
Her zaman söz alma imkânınız vardır. Gündem dışı söz isterseniz, zamanı gelince veririz; rica 
ediyorum efendim... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Efendim, halkın yanında olan kanuna, yasalaşması 
için el kaldırırız; yanlış anlaşılmasın... Biz, endişelerimizi arz ettik. 

Dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Eler, teşekkür ediyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Sayın Başkanım, ben teşekkür ederim. Değerli va
kitlerinizi aldım; ikazlarınızı... 

Teşekkür ederim. Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Müzakere edilmekte olan teklifin 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi, metinde olduğu ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Teklifin 1 inci maddesi, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin 2 nci maddesini okutuyorum: 

MADDE 2, — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinin (b) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar; bu

yurun efendim. 
Sayın Balcılar, süreniz 10 dakikadır ve programımız da yüklüdür. Takdirinize sunuyorum. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 14 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde, İçtüzüğümüzün 61 inci maddesine göre Hüküme

te soru sormuştum. "1983'ten bu yana, Mecliste, Sayın Hükümetin bu soruya verdiği cevap" 
şeklinde yuvarlak cevap... Ancak o tarihlerde muhalefet olan DYP ve SHP milletvekillerinin, 
art niyetli, iki Üç sayfa civarında, konuyla hiç alakası olmayan türdeki sorularına verilen cevap 
şeklinde verilmiştir. Ben, bu sorumu, hiçbir art niyet taşımadan, halisane olarak ve politika 
yapmamaya çalışarak sormaya çalıştım. Hükümetten, bu soruma yazılı cevap vermesini istir
ham ediyorum. 
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Mümkün mü Sayın Bakan?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Evet efendim. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Teşekkür ederim. \ 
Teklifin 2 nci maddesi, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 2 nci maddesinin (b) fıkrasını de

ğiştiriyor. Kanun teklifinin tümündeki espri doğrultusunda, emeklilikte yaş sınırını kaldıran 
bir hükümdür. Ayrıca, başka bir değişiklik yapmaktadır; bu değişiklik de, yürürlükteki ka
nunda kadın erkek ayırımı yapmadan, her iki cins için de 25 fiilî çalışma yılı varken, getirilen 
düzenlemede, "Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl" şeklinde bir değişiklik vardır. 

Ben, 1972'de, Bağ-Kur kurulduğu yıllarda, Eczacılar Bölge Odası Başkanı idim; Kütahya, 
Bilecik, Afyon, Uşak bölgesinde ve o tarihte, teşkilatı olmayan Bağ-Kur'da sekreterya görevi 
yaptık, eczacıları Bağ-Kur'a kaydettik. Dolayısıyla, milletvekili olmadan evvel, hem Bağ-Kurlu 
olmam hem de kuruluşundaki bu hizmetim dolayısıyla, Bağ-Kurluların menfaatına olabilecek 
bir olaya karşı çıkabilmek mümkün değildir. 

Eğer, getirilen teklif, ileride Bağ-Kurluları memnun edecek şekilde yasalaşacaksa, ben de 
memnun olacağım için, ben de müspet oy kullanabilirim. Ama, sosyal güvenlikte çeşitli tarif
ler yapılabilir, çeşitli şekillerde sosyal güvenliği tarif etmek mümkündür. Bu tariflerden bir ta
nesi de -basit bir tarif- "kişi, aktif hayatındaki geliri ile sağlamış olduğu sosyal yaşantısını, 
emekli olduktan sonra da çok az farkla devam ettirebilecek bir gelire sahip olma arzusuyla, 

vbir sigorta kolu olan sosyal güvenlik kuruluşlarına üye olur, sigortalı olur" şeklindedir. Eğer 
ileriki tarihlerde, Bağ-Kur'dan emekli olan kişilere, aktif hayatlarında almış oldukları aylığa 
yakın ve aktif hayatlarındaki sosyal yaşantılarına yakın bir yaşantıyı devam ettirebilecek para
yı Bağ-Kur aracılığı ile verebilecekseniz, tamam, ben de varım. Bunun mümkün olup olamaya
cağını anlayabilmek için de, Bağ-Kur'un bugünkü durumuna bakmak lazım. 

1971 yılında çıkarılan kanunla kurulan ve 1972 yılında faaliyete geçen Bağ-Kur'dan,«ka
nunun ilk çıkarılışında 10 yıllık geriye doğru borçlanma sisteminden dolayı, çok sembolik primler 
ödemek suretiyle emekli olan yüzbinlerce insanımız vardır, Bağ-Kurlumuz vardır. Ödedikleri 
para, aldıkları üç dört aylığa tekabül edebilecek bir paradır ki -sosyal güvenliği sigorta sistemi 
olarak düşünürsek- aktuarya açısından Bağ-Kur'u bugünkü çıkmaza getiren en önemli neden 
budur. O tarihteki hükümetlere, esnaf teşkilatlarının epeyce bedduasını, hep beraber duymu
şuzdur. 

Endişemiz odur ki, ileriki tarihlerde Bağ-Kur emeklileri için getirilen bu kanun.sebebiyle, 
alım gücü itibariyle çerez-çekirdek parası türünde para verilirse, o zaman, bu tarihteki Koalis
yon Hükümetine de aynı beddualar gelebilir endişesiyle sizleri uyarmak istiyorum. 

Bağ-Kur'da, müteakiben, prim alacakları tahsilatı çok düşük oranlarda yapılabiliyordu 
ve aktif sigortalılar, "biz, aktif sigortalı iken, Bağ-Kur'dan bir şeyler alabilmemiz lazım. Yir
mi yirmibeş sene sonra emekli olduğum zaman bana vereceği maaş, şu anda beni tatmin etmiyor" 
görüşündeydiler ve en büyük arzulan da sağlık sigortası idi. 

Sağlık sigortasını 1985 yılında büyük bir cesaretle yürürlüğe koyduk ve şu anda tüm yur
dumuzda uygulanmaktadır; ama, otokontrol sistemi zayıf olan Bağ-Kur'da, örneklerini hepi
mizin gördüğümüz, duyduğumuz ve basında takip ettiğimiz kadarıyla sağlık hizmetlerinde fev
kalade suiistimaller olmuştur. Bir Bağ-Kur sağlık karnesi ile bir köyün veya bir mahallenin komple 
sağlık giderlerinin karşılandığının örneklerini, Bağ-Kur veya bakanlık yetkililerinden öğren
mek mümkündür. 
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Artı, şu anda Bağ-Kur üyelerinin toplamının yüzde 60 civarında kısmı 6 ncı basamak gibi 
çok alt basamaklardan, zannediyorum yüzde 7 civarındaki kısmı 5 inci basamaktan, yüzde 
5 veya 6 civarındaki kısmı da 7 nci basamaktan; yani çoğunluğu çok düşük basamaklardan 
prim ödemekte olup, Bağ-Kur'un prim gelirleri fevkalade düşük oranda olmaktadır. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak Bağ-Kur'un rehabilitasyonuyla ilgili bir kanun tekli
fini Meclis gündemine getirdik ve zannediyorum, Hükümet de bu konuda bir hazırlık yap
maktadır. İçtüzüğümüzün 38 inci maddesindeki, "komisyonlarda 45 günde görüşülmeyen ka
nun tekliflerinin Genel Kurulda otomatik olarak görüşülmesi talep edilebilir" hükmüne rağ
men, biz, sosyal güvenliği millî politikalar olarak gördüğümüz için, böyle bir girişimde bulun
mayacağımızı ve Hükümetin getireceği kanun tasarısı ile birleştirilerek görüşülmesinden yana 
olduğumuzu da burada ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri; bu kanun teklifi sebebiyle Bağ-Kur'dan emekli olmak isteyecekle
rin oranı, Hükümetin beklentisinin çok üzerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, toparlayınız lütfen. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bugün Bağ-Kur'un ekonomik durumuna baktığımız zaman, şu anda emekli aylıklarını 

bile ödeyememekte; ancak, Halk Bankasından faizle borç alarak ödeyebilmekte olduğunu gö
rürüz. -

MEHMET DÖNEN (Hatay) — ANAP getirdi bu usulü; ama... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Ben politika yapmıyorum, olanları söylüyorum. 
Ayrıca, aylık olarak 90 milyar lira civarında açık vardır. Bu sistemle, bu açığın çok daha 

büyüyeceği ve zaman içerisinde devlet desteğinin kaçınılmaz olacağı söz konusudur. 
Arkadaşlarımızın söz alarak kürsüden ifade ettikleri gibi, biz, iskandinav ülkeleri gibi gayri 

safi millî hâsılası 10 bin - AS bin dolar olan bir ülke değiliz ve sosyal güvenlik kuruluşlarına 
devletin desteği çok sınırlı ve ölçülü olmak zorundadır; zira istesek de bu desteği fazla vereme
yiz. 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Bekleyin... 500 gün var, 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — O kadar kolay değil. Vatandaşın beklentileri sınır

sızdır. Sosyal güvenlik sigortaları içerisinde sağlık sigortası da vardır ve Almanya'nın seviye
sinde sağlık hizmeti vermeye kalktığınız zaman -nüfusumuz aşağı yukarı aynı olmasına rağmen-
Türkiye'nin bütçesi kadar; yani 118 milyar mark harcama durumundasındır. Aynı kalitede hiz
met vermeye kalktığınız zaman, devlet desteği sistemini getirdiğiniz takdirde geriye dönüş de 
yapamazsın; çünkü, bütçeniz yetişmez. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, lütfen sözünüzü toparlayınız. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Dolayısıyla, bu sorunun sigortacılık sistemi içerisinde çözülmesi gerektiğini; eğer, bu yan

lışlık devam ederse, zaman içerisinde Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının çekirdek parası dü
zeyinde olacağını belirtmek isterim. Aksi takdirde, şu anda emekli olurken memnuniyet ifade
lerini kullananlar, ileriki tarihlerde alım gücü itibariyle çok düşük olacak olan bu maaşların
dan dolayı, kulağınızı epey çınlatmak zorunda kalacaklardır. 

Bu düşüncelerle, kanunun ilgili maddesine istemeyerek ret oyu vermek zorunda kaldığı
mızı ifade eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum. . 
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Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Kişisel söz talebi de yoktur. 
Sayın Hükümetten ve Komisyondan da bir talep yoktur. 
2 nci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3.— 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 36 nci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"35 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 

25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Balcılar; bu

yurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; az önceki konuşmamda da politika yapmadığımı tekrar ifade ederek sözlerime 
başlıyorum. Gayet halisane konuşuyoruz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Olur mu?.. Niye buradasın? -
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Politikayı dışarıda yapıyoruz; doğruları söylüyo

ruz. 
, MEHMET DÖNEN (Hatay) — Biz yalan mı söylüyoruz? 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kanunun 3 üncü maddesi 
1479 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin ikinci fıkrasını değiştiriyor. Burada, "35 inci madde
nin (b) ve (c) fıkralarına göre -yani, 25 yıllık ve (c) fıkrası olan 15 yıllık kısmî aylıkla ilgili mad
desine göre- bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için yüzde 
1 indirim yapılır" deniyor. 

Yine, ayni kanunumuzun, 2926 Sayılı Kanun ile ilgili; tarımda kendi nam ve hesabına ba
ğımsız çalışanlarla ilgili maddesinde de, aynı hüküm yüzde 2'dir. Yani, şunu ifade etmek isti
yorum; "Bağ-Kur" adı altında, kırsal kesim ve şehirdeki Bağ-Kurlularla ilgili iki ayrı kanunda 
dahi norm ve standart eşitsizlikleri söz konusudur. Birisinde yüzde 1 olan oran diğerinde yüz
de 2'dir. Ayrıca 506 sayılı Kanunda bu oran 240 gün için yüzde 1 artı-eksidir. 5434 sayılı Ka
nunda ise her yıl için yüzde 1 oranında artırılır veya eksiltilir. 

Buradan, şuraya gelmek istiyorum: Türkiye'deki sosyal güvenik kuruluşları arasında, 1983 
yılından bu yana yapılan düzenlemelere rağmen, kurumların ayrı bakanlıklar çatısı altında bu
lunmasından dolayı da -ki, sebeplerden birisidir- çok farklı sistemler, norm ve standart eşitsiz
likleri vardır. 5434 sayılı Kanuna göre, Emekli Sandığında, "taban aylığı" vardır, 506 ve 1479 
Sayılı Kanunlarda ise bu yoktur. 1479 sayılı Kanunla ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu ola
rak vermiş olduğumuz teklifte bu sistem de konulmuştur. 506 sayılı Kanunda, normal ve üst 
gösterge şeklinde iki gösterge tablosu varken, 5434 sayılı Kanunda bu tablo bir tanedir. 1479 
sayılı Kanunda da bir tanedir; ama, 1987 yılında çıkarılan bir kanunla, basamak sayısı 12'deh 
24'e yükseltilmiştir. 

Sağlık sigortası hizmetleri, Sosyal Sigortalar Kanunlarıyla hizmet veren kuruluşların ba
zılarında -örneğin; 2926 sayılı Kanunda- yoktur. Emekli aylığı bağlama oranları, yüzdeleri fark
lılık arz eder. 
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Emekli Sandığında ve Sosyal Sigortalar Kurumunda fiilî hizmet süresi vardır, Bağ-Kur'da 
yoktur; Bâğ-Kur'da destekleme primi vardır, diğerlerinde yoktur. Netice itibariyle, norm ve stan
dart eşitsizlikleri söz konusudur. Sayın Bakanın da konuşmasında ifade ettiği gibi, bunun çö
zümü, bir temel sosyal güvenlik kanunu çıkarılmasındadır. Anavatan Partisi olarak bu konuda 
çok ciddî hazırlıklarımız vardır. Arzu edilirse, kendilerine her türlü bilgiyi ve desteği vermeye 
hazır olduğumuzu burada ifade ederim. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bizim de var... 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Sosyal güvenlik, millî politikadır. Onun için belli 

konsensüslerde birleşmek durumundayız Sayın Dönen. 

Temel sağlık ve sosyal güvenlik konusunda, herkesi bir skalada toplayacak, nimet-külfet 
dengelerine dayalı, aktuarya hesapları çok doğru yapılan, emekli olurken almak istediği aylığa 
göre isteyenin arzu ettiği basamağı seçebileceği ve ona göre de prim ödeyeceği; en alt gösterge
den, fakru zaruret içerisindeki vatandaşlarımızın -Anayasamızın 60 inci maddesine göre, dev
letin sosyal güvenliğe bakışı doğrultusunda- primlerinin devlet tarafından ödeneceği; tek ba
kanlığa bağlı; ILO'nun 102 sayılı Sözleşmesindeki dokuz sigorta kolunun -şu anda yedi tanesi 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında vardır; ama diğerleri yoktur- bütün vatandaşlarımıza or
tak olarak uygulanabileceği ve yine Anayasamızın 60 inci maddesine göre "sosyal güvenlik va
tandaşın hakkıdır" prensibinden hareketle, öncelikle sosyal güvenliğin tüm vatandaşlarımıza 
sağlanmasını hedef alan -şu anda sosyal güvenliğe sahip olanların nüfusa oranı yüzde 65 civa
rındadır; öncelikle bunun yüzde 100'e çıkarılması ve ondan sonra kalite konularına bakmak 
gerekir düşüncesiyle- norm ve standart birliklerini sağlayıcı bir kanun çıkarılmasının yanında
yız. Bu konuda her türlü desteği, gerek oyumuzla, gerekse bilgimizle vermeye hazır olduğumu
zu ifade etmek isterim. 

Sayın Bakanın söylediği bir konuya katılmıyorum. Süper emeklilik ile ilgili konuyu Ana
vatan Partisinin çıkardığını ifade ettiler. Ben, 1983-1991 yılları arasında komisyon başkanı idim. 
İlgili kanun, başkanı olduğum Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundan hatasız bir şekilde çık
mıştır. Teknik arkadaşlar Sayın Bakana bilgi verebilirler; çünkü, zamanın dar olması nedeniy
le buradan o bilgiyi veremiyorum. O tarihte Plan ve Bütçe Komisyonunda -o tarihte burada 
bulunan milletvekili arkadaşlarımız da vardır- DYP ve SHP'li milletvekili arkadaşlarımızın öner
gesiyle -ANAP'lı milletvekili arkadaşlarımız da vardı tabiî ki; yani sadece ANAP'ın suçu değildir-
ilgili kanun değiştirilmiştir ve Anayasa Mahkemesinden dönme sebebi de budur. Yani, sadece 
Anavatan Partisinin suçu değildir. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinize saygılar sunarken, bu maddeye de olumsuz oy vermek 
zorunda olduğumuzu ifade ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz talebi yok. 
Kişisel söz talebi de yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet söz talep etmedi. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Karar yetersayısı isteyeceğiz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yer verilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"35 inci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda primi ödenmemiş kadın 20, 
erkek ise 25'ten az her tam yıl için yüzde 1 indirim yapılır. 

Ülkü Güney Emin Kul Fevzi İşbaşaran 
Bayburt v istanbul İstanbul 

Cemal Tercan Mustafa Kılıçaslân Şükrü Yürür 
İzmir Sakarya - Ordu 

BAŞKAN — Değişikliğe Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, söz ister misiniz efendim? 
Buyurun Sayın Kul. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 36 ncı maddesinin, 

ikinci fıkrası için önerdiğim değişikliğe Komisyon ve Hükümetin katılmaması üzerine, kendi
lerine bir açıklama yapmak istiyor ve bu açıklamamı takdirlerinize sunuyorum. 

Getirilen değişiklik teklifiyle, artık yaş konusu kaldırılmış, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 
25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak esası getirilmiştir. Maddenin eski haline baktığımız za
man, burada yaş sınırlamalarının da var olduğunu görüyoruz. Şimdi, bu yaş sınırlaması 35 
inci maddenin (b) fıkrasının değişikliğiyle karşılaştırıldığında, "Tam yıl ödeme" denmesi do
layısıyla, (b) fıkrasına göre, tam yıl ödeme yapıp emekli hakkını iktisap edecek olanlar için 
herhangi bir kısmî aylık bağlantısı söz konusu değildir. Halbuki, kısmî aylık bağlantısı esasını, 
bu ayrıcalığı kanun, (b) fıkrasıyla getirmiş durumdadır, (c) fıkrası, 15 tam yıl prim ödeyenlere 
kısmî aylık bağlanmasını söz konusu etmiştir. Dolayısıyla, 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında 
yapılan değişikliklikte 35 inci maddenin (b) fıkrasından söz edilmesinin hiçbir yeri yoktur; çünkü, 
(b) fıkrasına göre bir indirim yapılması söz konusu değildir. Yalnız (c) fıkrasına göre atıf yapı
labilir ve buradaki atıf da, "25 yıldan az her tam yıl için yüzde 1" dendiğinde, yine kadın işçi
ler için, yahut da kadın Bağ-Kur'Iular için aleyhte bir sonuç doğurur. Mademki yaş esası kaldı
rılmıştır ve mademki 20-25 yıl prim ödeme esası getirilmiştir, buradaki düzenleme, teklif etti
ğim şekilde, kadın ise 20, erkek ise 25'ten az her tam yıl için yüzde 1 indirme yapılması gerekti
ğini apaçık ortaya koyar. Ceffel-kalem bir teklifi reddetmek elbette mümkündür; ama, teknik 
olarak içine girdiğiniz zaman, bu teklifin apaçık haklı olduğunu teslim etmeniz gerekir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. v 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Madde metnini, metinde olduğu ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... • " • / • ' ' - . • • 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, karar yetersayısı istemiştim. 
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BAŞKAN — Efendim, oylamaya... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, karar yetersayısı istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli... Sayın Kalemli... Bir dakikanızı rica edeyim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, önerge ile ilgili değil. 
BAŞKAN — önergeyi kabul etmeyenler... (DYP ve SHP sıralarından "önerge oylandı" 

sesleri) Affedersiniz... . 

Efendim, Sayın Kalemli, daha önce... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Efendim, oylama anında 10 kişi ayağa kalkar... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Salih Bey, yanlış biliyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, müsaade buyurun... Sayın Sümer, Sayın Kalemli... Müsaade 
buyurun...' 

Sayın Kalemli karar yetersayısı talebinde bulunmuştu. Bu sebeple, oylamayı... (DYP sıra
larından gürültüler) , 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Oylama yaptınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim^ müsaade buyurun... Müsaade buyurun Sayın Müftüoğlu. 

Madde metnini, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (DYP sıraların
dan, "Hangisi?" sesleri, gürültüler) 

Efendim, saydıracağım, müsaade buyurun. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Neyi oya sunuyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, 3 üncü maddeyi oyluyorum. 
Sayın Kalemli'nin karar yetersayısı talebi var. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Efendim, oylama bitti; oyladıktan sonra söylüyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Sümer, müsaade buyurun... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, oyladıktan sonra söylüyorsunuz. Lütfen 
Tüzüğü takip edin. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, saymadık efendim. Rica ediyorum... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Oylama bitti; oylamadan sonra yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, saymadık, Sayın Kalemli'nin karar yetersayısı talebi var; say
madık. Sayın Divan Üyeleri sayacaklar. Müsaade buyurun. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, tutanaklara bakın. 
BAŞKAN — Sayın Dönen, karar yetersayısı talebi vardır... (Gürültüler) 
Efendim saymadık, sayılacak bu... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ama, oyladınız efendim. 
BAŞKAN — Tabiî oylanacak ki sayılsın, oylamadan saymak mümkün değil. Saydırıyo

rum efendim: 

Kabul edenler... (Gürültüler) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, maddeyi mi oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim maddeyi oyluyoruz. Değişiklik önergesi reddedildi, maddeyi 
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. oyluyoruz. Müsaade buyurun efendim. Dinlemiyorsunuz ki bendenizi... Değişiklik önergesi 
reddedildi, maddeyi oyluyoruz. (Gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Efendim, maddeyi oyladınız. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; maddeyi oyluyoruz. , 
Kabul etmeyenler... Madde metni, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir efendim. (DYP ve 

SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. * • . 
"Madde 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, 
b) Kurumdan yazılı istekte bulunması, < 
şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi öde

miş olanlara da kısmî aylık bağlanır." 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Ma

ruftu; buyurun efendim. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu madde üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

tçinde yaşadığımız çağda, sosyal güvenlik sisteminde, sosyal refah anlayışında olduğu gi
bi büyük gelişmeler görülmüş ve refah anlayışının bir devamı, sosyal güvenlik olmuştur. Bir 
ülkede, sosyal güvenlik, sosyal refahı sağlayan gelişme düzeyi, ekonomik, malî kaynakların ar
tışı ve yeterliliği'ile ilgilidir. Çalışma hayatının gelişmesi, çalışanların çalışmazken gelirlerinin 
artışı ve sosyal yardımlardan faydalanma imkânlarının gelişmesi, fertleri, bakmakla yükümlü 
oldukları aile bireyleriyle birlikte çalışma hayatlarının sona ermesi halinde sosyal güvenlikleri
nin düşürülmesi aşamasına getirmekte, devleti de bu konuda tedbirler almaya zorlamaktadır. 
Nitekim, anayasalarımızda, sosyal güvenliğin, ferdin en tabiî hakkı olduğuna ve devletin sos
yal güvenliği beşikten mezara kadar sağlamakla yükümlü olduğuna dair hükümler vardır. 

Değerli milletvekilleri, burada, sosyal güvenliğin tarihî gelişmesi ve standartlarıyla ilgili 
fazla bir şey söylemek istemiyorum; ancak, iktidar kanadı, anayasal bir hak olan sosyal güven
lik hakkının geliştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve yatay yaygınlaşma yerine dikey gelişme 
niteliğinde olan bu emeklilikle ilgili yasa önerisini huzurumuza getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında, politik olarak böyle bir yasa önerisini desteklemek gere
kir; ancak, Anavatan Partisi olarak, ülke menfaatları söz konusu olduğunda, politik mülaha
zaların bir yana bırakılmasını ve ileride telafisi uzun yıllar mümkün olmayacak olan yanlışlık
ların yapılmamasını istiyoruz. . 

Değerli milletvekilleri, emeklilik yaşının belirlenmesi konusunda Türkiye'de veya diğer ül
kelerde yapılması gereken, "insanların ortalama yaşam umudu" adı verilen ömür uzunluğu 
ile sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme gücü arasında makul bir dengenin tesisidir. Ortalama 
yaşam umudunun uzun olmadığı ülkelerde emeklilik yaşının yüksek tutulması, çalışanların he
men işten ayrılıp öbür dünyaya göçmeleri gibi makul olmayan bir durum yaratabilir. Öte yan
dan, emeklilik yaşının insanlara aktif çalışma hayatı sonunda bir miktar rahat ve huzur içinde 
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yaşama imkânı verecek şekilde düşük olması, çalışanlarla çalışma hayatı dışına çıkmış olanlar 
arasındaki nispeti ifade etmek için kullanılan bağımlılık nispetiyle ölçülür. Çünkü, emeklilik 
yaşının düşük tutulması, sosyal güvenlik kuruluşlarının finans yükünü ağırlaştırmaktadır. Bu 
durumun sonucu olarak hem emekli maaşları düşmekte hem de çalışanların prim yükleri art
maktadır. Türkiye gibi, sosyal güvenliğin finansmanına devletin katkıda bulunduğu ülkelerde 
sosyal sigortaların yükü, işçi - işveren primlerinin üzerine yıkılmaktadır. Yapılan araştırma ve 
istatistikler, erişkin insan hayat umudunun Türkiye'de yükselmekte olduğunu ortaya koymak
tadır. 1980 - 1985 döneminde ülkemizde 63 yıl olan ortalama ömür, sağlık, beslenme, daha 
iyi bir altyapı gibi yapılan yatırımlar sonucunda, sosyo-ekonomik gelişmeler de dikkat nazara 
alınarak, 1990 -1995 döneminde 68'e çıkacaktır. Yani, ortalama 68 yıl yaşam umudu diyoruz. 
Sosyal güvenlik kuruluşlarının içinde bulunduğu şartlar ise, her geçen gün ağırlaşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 10 Ocak" 1986 tarihinde 3246 sayılı Kanunla, ülkemizin yaşam umudu 
gerçekleri, istihdam ve sosyal güvenlik kuruluşlarının malî yapıları gibi çok yönlü kriterler göz 
önünde tutularak ve bu konuda ciddî çalışmalar yapılarak, 1.1.1990'dan sonra ilk defa sigorta
lı olanlar için emeklilik yaşının kadınlarda 55, erkeklerde 60 olması öngörülmüştür. Gerçek
ten, bu sistem ülke gerçeklerine çok uygunken, şimdi erken emeklilik konusunda önerilen yasa 
teklifinin müdafaasını yapmak ve bunun gerçekçi olduğunu beyan etmek mümkün değildir. 
Erken emekliliğin, Başbakanın son TÜStAD toplantısında ifade ettiği gibi, ülkemizin en önemli 
sorunları arasında yer alan işsizliğe çözüm olması da mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, erken emekli olan kimseler, işgücü piyasasından tümüyle çekilmeye
ceklerdir; bunlar iş arayacaklar ve informel sektör dediğimiz kesimde iş yaşantılarını sürdüre
ceklerdir. 

Bu konuda bir araştırmanın sonucunu da belirtmek isterim : 1992 yılında, eğer bu yasa 
teklifi yasalaşırsa, özel sektörden ayrılacak kişilere ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı, 
9 trilyona baliğ olacaktır. 

Tüm bu bilgi ve gerçeklerin ardından, bu yasa teklifini getirmek ve geçirmek bilimsel de
ğildir, rasyonel değildir; olsa olsa siyasî bir yatırımdır; ancak, toplumsal güvenliği riske eden 
bir yatırımdır. Bu, siyasî bir tercihtir. 

Bütün gelişmiş ülkeler ve Avrupa Topluluğu ülkeleri emeklilikte hizmet yılı değil, yaş kıs
tasını önplana almışlar ve sosyal politika düzenlemelerini buna göre yapmışlardır. Avrupa Top
luluğu ile entegre olacağız derken, onların standartlarının tamamıyla zıddı olan ve Emekli San
dığı, SSK ve Bağ - Kur'u malî açıdan sıkıntıya sokacak olan bu yasa teklifini tekrar gözden 
geçirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 

Bu yasa teklifi ülkemizin kalkınma planlarıyla da uyumlu değildir, örneğin, Üçüncü, Dör
düncü, Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, "değişen ekonomik ve sosyal şart
larla uyumlu olarak tespit edilecek ve uzun bir süre ihtiyarlık yaşının değiştirilmesine gidilme
yecektir. Emeklilik sigortası programı, yaş haddi ile bağlanan ücretle birlikte özendirici olmaktan 
çıkarılacak, gerçek bir ihtiyarlık sigortası olacaktır" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa, Batı Avrupa ülkelerinde şu anda yürürlükte olan emeklilik 
yaşıyla da uygun düşmemektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse -erkekler için söyleyeyim, ka
dınlarda bunun iki veya üç yaş daha altındadır- Almanya'da 65, Avusturya'da 65, Belçika'da 
65, Danimarka'da 67, Yunanistan'da 65, Portekiz'de 65 ve hulasa Avrupa ülkelerinin çoğunda 
60 ve 65'in üzerinde olarak yer almıştır. 

Sosyal güvenlik sistemi içinde devletin görevi, diğer, özel ilgiye, korunmaya, bakıma muh
taç gruplar gibi emeklilere de her türlü sosyal ve ekomonik güvenceyi sağlamaktır. Sosyal gü
venliğin tüm çalışanları kapsadığı ülkelerde aktif istihdamdan ayrılan bireyin karşısına çıkan 
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sosyal güvenlik uygulaması, emeklilik sigortasıdır. Yaşlılık veya emeklilik sigortasını işleten en 
önemli unsur da, biraz evvel ifade ettiğim gibi, yaş kriteridir. 

Yukarıda ifade ettiğim gibi, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren kadınlar için 55, erkekler için 
60 yaş sınırı, ülke gerçeklerine çok uygundur. Söz konusu 55 ve 60 yaşlar, ülkemizin istihdam 
yapısına, sigortaların aktuaryal hesaplarına ve ortalama ömür kriterlerine uymaktadır. 

Tekrar ifade ediyorum. Erken yaşta emeklilik, halen kurulu olan dengeleri ciddî bir şekil
de bozacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Maruftu, süreniz doldu efendim. 

ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, burada değinmek istediğim bazı hususlar var. Bağımlılık olayı dediğimiz, 

aktif nüfusta çalışanların, aktif nüfustan çıkanlara bakma orantısını ifade eden birtakım oranlar, 
bu kanun teklifiyle tamamıyla hiçe sayılmakta ve dışarıya çıkarılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, burada hiçbir hatibin değinmediği diğer bir husus da bu yasanın sosyal, 
ekonomik ve malî yanının çok ağır olmasıdır. Sosyal açıdan, erken emekli olan kişi yeni bir 
iş bulamazsa/psikolojik olarak çökecektir. Bu durum, ülkemizde iş arayanların sayısını artıra
caktır. > 

tşin diğer bir üzücü yanı da, zaman içinde vasıflı işçi haline gelmiş, vasıf kazanmış, usta-
laşmış olan kişilerin bu kanun teklifinden yararlanarak emekli olmaları ve bu suretle ülkemi
zin ekonomik kalkınmasına katkıdan uzak durmaları olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Maruflu... 
ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Diğer maddelerde de görüşme imkânınız var efendim. Rica ediyorum Sayın 

Maruflu... . 
ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Peki efendim. 
Efendim, son olarak beyan ediyorum ki, geliniz, bu öneriyi geri alınız. Sosyal siyaset kür

süsündeki hocalara sofunuz. Ben, burada çok değerli bir bürokrat olarak tanıdığım değerli 
meslektaşım, arkadaşım, Doğru Yol Partisi sözcüsü İsmet Atilla Beyin, bu kanuna inanmaya
rak, ne kadar sıkıntı içinde konuştuğunu da bizzat müşahade ettim. (DYP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATTİLA (Afyon) — Yok öyle bir şey. ' ' 
ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli Başkan ve sayın milletvekille

ri; Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak, bu görüşlerimizi, gelecekte 
görülecek ve ortaya çıkacak yanlışlıklara ve gelecek nesilleri menfi yönde etkileyecek hatalara 
karşı bir uyarı görevi olduğu inancıyla ifade ediyor, bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) i 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
Gruplar adına söz talebi yok. 
Komisyon ve Hükümet söz talep etmiyor. 
4 üncü maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 4 üncü madde, metinde yazılı olduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
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"17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik prim Ödenmiş her tam 
yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Hükümet ve Komisyon söz talep etmiyor. 
5 inci maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 
18 inci maddesinin son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Emin Kul Ülkü Güney Mustafa Kılıçarslan 
İstanbul • Bayburt Sakarya 

Fevzi tşbaşaran Şükrü Yürür 
İstanbul Ordu 

Madde 18. — Son fıkra: 
17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylığına hak sahibi kadın iştirakçiler için 20 yıl

dan, erkek iştirakçiler için 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için yüzde 70 oranı ikişer 
eksiltilerek hesaplanır.'! 

BAŞKAN — Sayin Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, önergeyi açıklamak üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Kul. Siz, elinizi "Kabul edenler" hitabımdan sonra 

kaldırdınız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizden, "söz istiyor musunuz" sorusu gelmedi de 

onun için. 
EMİN KUL (İstanbul) — Israr etmiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 
Madde metnini, metinde olduğu ve okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde metni okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) fık
raları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçici 174 
üncü maddesi, 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul. 

— 207 — 



T.B.M.M. B : 30 23 . 1 . 1992 O : 2 

Buyurun efendim. -
Sayın Kul, zaman geç, süreniz 10 dakikadır. Rica ediyorum... 
ANAP GRUBU ADINA EMÎN KUL (istanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik kurumlarımızın mevzuatında yer alan 

emeklilikle ilgili yaş sınırının kaldırılmasına ve hizmet süresine tabi kılınmasına dair bir kanun 
teklifini, âdeta bir siyasal çekişme haline getirdik, önce, kanun hükmünde kararnameyle, ya
ni, daha önceki uygulamada çerçeve kanunla ilgili inceleme yaptığımızda, 506 Sayılı Kanun 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sevk edilemeyeceğini tespit ettiğimiz halde, daha ön
ce Anayasa Mahkemesine başvurarak böyle bir yolla zorlamaya, onun çekişmesini de Meclise 
yansıtmaya en nihayet muvaffak olduk. 

Bu sorun teknik bir sorun; dolayısıyla, olaya bakarken bütün teknik açılan ile bakmak 
lüzumunu hissetmek gerekiyor. Biraz önce iki madde hakkında verdiğim değişiklik önergesini, 
kanun koyucunun, teklif sahibinin getirdiği mantığa dayayarak verdiğim halde, sadece muha
lefet kesiminden gelmiş olması dolayısıyla reddi, ne kadar yersiz bir çekişme içinde olunduğu
nu apaçık ortaya koyuyordu. Burada sorunun düğümlendiği noktayı bilgilerinize arz etmek 
istiyorum. 

Sorunun düğümlendiği nokta, emeklilerin ücretlerinin azlığıdır. Malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından bağlanan ücretler, ülkemizde ne günümüzün şartlarına göre insan haysiyetine 
uygun bir yaşamayı ve hatta ne de yaşamı idame ettirmeyi dahi sağlamaktan çok uzaktır. Han
gi kurum iştirakçisi olursa olsun, bu gerçek, bütün kurum iştirakçileri için söz konusudur. 

Ayrıca, gerek aylık bağlama koşulları, gerek oranları farklı kurum iştirakçiliğine göre, fev
kalade haksız, adaletsiz bir tabloyu sergilemekte, çelişkileri ve tutarsızlıkları ortaya koymakta
dır. Oranlar itibariyle bakarsak; Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerinin aylık bağlama oran
ları yüzde 50 ila yüzde 85 arasında değişiyor. Dünkü Resmî Gazetede yayımlanan bir kararna
me ile düzenlenen göstergelerle, Hükümetimiz, Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerinin aylık 
bağlama oranlarını yüzde 53 ila 85 arasında gezinen bir seviyeye getirdi; fakat, Emekli Sandığı 
iştirakçileri için bakarsak, asgarî tabanda aylık bağlama oranı yüzde 75, tavanda da yüzde 100 
olarak karşımıza çıkıyor. Yani, katma değer yaratanlarla katma değer yaratmayanlar arasında
ki büyük bir adaletsizlik ve haksızlık apaçık önünüzde. Bağ-Kur için baktığımızda da, yüzde 
70 ila 90 arasında değişiyor; ama Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçileri -en mağdurları- en aşağı 
düzeyde ve oranda aylık ücret bağlama şartlarına tabidir. 

Aylık bağlama koşulları da adaletsizliği apaçık yansıtmaktadır. 

Emekli Sandığı iştirakçileri için, bulundukları derece ve kademelerde bir aylık kesinti ya
pılmak şartıyla o derece ve kademeden emekli aylığı bağlama şartı var. 

Bağ-Kur iştirakçileri için, ilgili basamaktan, son tam bir yıllık prim ödenmesi dikkate alı
narak ücret bağlanabilmekte; ama katma değer yaratan Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçisi 
gerçek işçilerin -primi ödenmiş hizmet sürelerinin prim hesabına esas tutulan kazançlar topla
mına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak- bütün sigortalılık süresi esas alına
rak, bunun ortalamasından aylık bağlanıyor. Bu durum 3395 sayılı Kanunla bu hale getirildi 
ve emekliliğine 5 yıldan az kalanlar için bağlanacak ücret oranı seviyesi -bu söylediğimden farklı 
olduğu halde, hiçbir yenilik değil- geriye doğru bir olumsuzluk getirmiş oldu. 

Yaş sınırlamasının kaldırılmasından önce, önümüze 
değişiklikten önce ve çok daha mühim olan ve esas düzeltilmesi 
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bu sunulan teklife, "sosyal devlet anlayışı, işçiden yana politika" diye bir gerekçe eklenecekse, 
sunulan bu teklif -söylediğim bu yönüyle- bu gerekçeye maalesef bağlı değildir, 

Diyeceksiniz ki, "buyurun siz düzeltin; getirin siz bir kanun teklifi verin". Hemen ifade 
edeyim, şahsen verdiğim 6 kanun teklifi var. Hatta, 1475 sayılı Kanunla ilgili verdiğim teklifte, 
istihdam güvencesinin yargı denetimine tabi tutulmasını, Türk-tş'in isteklerine tam uygun ola
rak ve Sayın Bakanın sevk edeceği tasarıdan da çok daha ileri bir seviyede, diğer hükümleriyle 
beraber tanzim ettim ve verdim; 20 gündür komisyonda bekliyor, ele alınma ihtimali de yok. 
Buradaki müzakerelerden ve takip ettiğim yoldan baktığım zaman, muhalefete mensup millet
vekillerinin getireceği bir kanun teklifinin, ne komisyonda, ne burada, bu zihniyet içerisinde 
müzakere edilmesine imkân olmadığını da üzüntüyle tespit ediyorum. (Gülüşmeler) 

Bunlar bir tarafa; ama, esas düzeltilmesi gereken husus, ücret bağlama koşulları ve seviye
si üzerinde olmalıdır. 5 bin gün prim ödeyen 20 yıllık kadın işçiye ve 25 yıllık erkek işçiye bağ
lanacak asgarî aylık emekli ücreti -sosyal yardım zammı hariç- bugün bu göstergelerle -maalesef-
356 477 liradır. 20/yıl hizmet yapmış olan kadınlara ve 25 yıl hizmet yapmış olan erkeklere, 
350 bin lira'civarında bir emeklilik ücreti bağlanmaktadır; sosyal yardım zamları bunun dışın
dadır. Seviye bu şekilde karşımızdayken, gerçek bu şekilde ortadayken ve bu ücrete sosyal yar
dım zammını da koyduğumuz zaman bulacağı seviye 906 477 lira civarındayken, burada emek
lilik yaşını 55'ten 50'ye indirmişsiniz, sınırı kaldırmışsınız, 20-25 yıl yapmışsınız; bunlar ka
muoyunda yaratılan çekişmeden ve yapılan reklamdan başka hic de büvük bir değişiklik ifade 
etmiyor. 

Onun için, geliniz, eğer bir düzenleme yapılacaksa -komisyondaki müzakereler sırasında 
da söylediğim gibi- daha geniş kapsamlı bir düzenlemeyi ve bu unsurları ihtiva edecek bir dü
zenlemeyi, Hükümet yapsın ve huzura getirsin. 

Bakınız, sağlıklı, insan haysiyetine uygun bir emekli ücreti olmadığı sürece, insanlarımız 
ikinci bir iş bulma veya buna benzer çeşitli sebep ve nedenlerle emekliliği tercih edebilirler. He
le, ikinci bir iş bulma bilgi ve becerisine veya imkânına sahip olan insanlarımız öncelikle bunu 
talep edip isteyebilirler. Bir kısım insanlarımız da alacakları kıdem tazminatını veya ikramiye
leri düşünüp -yarmı düşünmeyip- geçici bir hevese kapılarak emekliliklerini isteyebilirler. Bu, 
elbette ki onların haklarıdır; ama, genel gerekçede iddia edildiği gibi, bu, işsizliği önlemez, 
hiç geliri olmayanı işsiz kalmaya terk eder. Çünkü, bu şekilde ayrılan, ufak bir geliri olan ve 
ikinci bir işi arayanlar, hiç geliri olmayanı da bir kenarda işsiz bırakırlar. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süren\z doldu efendim. Rica ediyorum... 
EMİN KUL (Devamla) — Toparlıyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Biz hiç kimseyi zorla emekli etmiyoruz ki... 
EMÎN KUL (Devamla) — Az bir gelirle ikinci iş arayanlar ve bulanlar, yalnız işsizi mağ

dur etmekle kalmazlar; aynı zamanda çalışmakta olanı da mağdur ederler. Çünkü, emekli ma
aşı almış oldukları için, arz-talebin yarattığı ücret seviyesini de aşağı çekerler. Emeklilerin de 
ücret seviyelerinin artmasını önlerler. Çünkü, kurumların düşeceği durum ve bu çalışma ilişki
sinin sürmesi, emeklilerin de ücret seviyesini etkiler. "Böyle de geçinebiliyorlar" zehabıyla, 
bu ücret seviyeleri de düşer ve bu kurumların aktuaryel dengeleri bakımından da düşer. 

Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerine hiçbir şey getirmiyor; çünkü, bu 
gözünüzden kaçıyor. Mevcut 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (c) fıkrasına göre, yaş had
dine bakılmaksızın, kadın işçilerin 20, erkek işçilerin 25 yılda 5 bin gün prim ödemek şartıyla 
emekli olabilmesi esasen var. Dolayısıyla, burada, Sosyal Sigartalar Kurumu iştirakçileri için, 
ancak geçmişte yapılan ve maalesef yaş sınırını yukarı çeken bir uygulama 1.1.1990'dan sonra 
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işe girenler için kaldırılmış oluyor. Diğer hükümlerde kademeli olarak konulan yaş sınırlarının 
kaldırılması da hiçbir mana ifade etmiyor. Bu teklifin kabul edilmesi halinde, Emekli Sandığı 
iştirakçileri değil, Bağ-Kurlular değil; ama, Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçileri, gerçek kat
ma değer yaratan gerçek işçiler, ancak 5 yıl ila 24 yıl sonrası için yaş sınırından kurtulmuş ola
caklar, yoksa bugün ve yarın bu kanun teklifinin hiçbir yönünden istifade edecek değiller. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz doldu. 
EMtN KUL (Devamla) — Peki efendim, bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen, bu defa bağlayın efendim. 
EMtN KUL (Devamla) — Yani 2015, 2020 yılı için siz şimdiden aciliyetle ve büyük bir 

kavgayla bir kanun teklifi getiriyorsunuz ve işçilere bir şey yapmış gözüküyorsunuz; yanlışlığı 
burada. Eğer samimiyseniz, biraz sonra önergem üzerinde izah edeceğim gibi, bunun içine başka 
bir hüküm daha getirir ve işçilere gerçek hizmeti o zaman yapmış olursunuz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — En büyük işçi düşmanı senin partin. 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ederim. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, SHP Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına, buyurun Sayın Dönen. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; bu madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Aslında söz almayacak ve 
konuyu uzatmayacaktım; ama çok sevdiğim sendikacı arkadaşım Sayın Kul söz alıp, burada 
bazı şeylere değinince söz almaya mecbur kaldım. Tabiî, şu anda, Sayın Türk-Iş Genel Başkanı 
da bizleri dinliyor. 

Sayın Kul biraz önce görüşülen Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili madde üzerinde konuş
mak mecburiyetinde kaldı. Biz, burada -dikkat edilirse- teklifin tümü üzerinde ve maddelerle 
ilgili konuşurken, hiçbir zaman, emeklilerin bugünkü yaşam koşullarının çok iyi olduğunu sa
vunmadık. Tabiî iyi değil ve elbette ki düzeltilmelidir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti de bu emekli 
insanlarımızın yaşam koşullarının insanca olması, çağdaş olması, bunların yerine getirilmesi 
için elinden gelen çabayı harcayacaktır. Sayın Bakanımızın da biraz önce bahsettiği gibi, bu 
konuda da hazırlığımız vardır. Ancak, emekli insanlarımızı, çalışan insanlarımızı bu duruma 
getiren, mensup olduğunuz siyasal partinin onbir yıllık iktidarıdır; bunu görmezlikten geliyor
sunuz. Ben, bir sendikacı arkadaşımın böyle bir siyasî parti içerisinde politika yapmasına üzü
lüyorum; yoksa, önemli değil... Siz daha iyi biliyorsunuz çalışma yaşamındaki onbir yıllık sı
kıntıları, dertleri. Geçmiş askerî iktidarlar döneminde de böyle sendikacı arkadaşlarımız maa
lesef çıktılar, çalışma yaşamını katlettiler; ama, kendilerinin de sonu oldu, siyasal yaşamları
nın da, sendikal yaşamlarının da sonu oldu. 

Bunu unutmamanızı özellikle istirham ediyor, Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dönen. 
Gruplar adına ve kişisel başka söz talebi yok. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon da söz talep etmiyor. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak iki değişiklik önergesi vardır, önergeleri, geliş sıra

larına göre okutacağım; aykırılık sıralarına göre işleme koyacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 29 uncu maddesinin aşağıda yer veri
len şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Ülkü Güney Cavit Kavak 
İstanbul Bayburt İstanbul 

Mustafa Kılıçarslari Fevzi işbaşaran 
Sakarya İstanbul 

"Madde 29. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamayan; 

a) Kadın ise ilk sigortalılık tarihinden itibaren doldurduğu 20 yıl sonunda veya 50 yaşın
da, erkek ise ilk sigortalılık tarihinden itibaren doldurduğu 25 yıl sonunda veya 55 yaşında. 

b) 50 yaşını veya ilk sigortalılık tarihinden itibaren 20 yılını doldurmuş bulunan erken yaş
lanmış olduğu tespit edilen sigortalıya kendisinin veya işverenlerinin ödediği malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı SSK Kanununun 60 inci maddesiyle ilgili ek 27 nci maddesinin tekliften çıkarı
larak, ek 27 nci maddenin aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Mustafa Kılıçarslan Ülkü Güney 
İstanbul Sakarya Bayburt 

Cavit Kavak Fevzi İşbaşaran Şükrü Yürür 
İstanbul İstanbul Ordu 

EK MADDE 27. — Bu Kanunun hükümlerine göre yaşlılık, malullük aylıkları ile ölüm 
sigortasından hak sahiplerine bağlanan ve bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın 
alt sınırı, sosyal yardım zammı hariç, cari asgarî ücretin tutarından az olamaz. 

İşbu madde hükümlerine aykırı hükümler ilgili maddelerinden çıkarılmış sayılır. ' 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı SSK Kanununun 60 inci maddesi ile ilgili ek 27 nci maddesinin tekliften çıkarı
larak ek 27 nci maddenin aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

EK MADDE.27. — Bu kanunun hükümlerine göre yaşlılık, malullük aylıkları ile ölüm 
sigortasından hak sahiplerine bağlanan ve bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın 
alt sınırı, sosyal yardım zammı hariç, carî asgarî ücretin tutarından az olamaz. 

İşbu madde hükümlerine aykırı hükümler ilgili maddelerinden çıkarılmış sayılır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, izin verirseniz, önerge üzerinde bir iki söz etmek istiyorum. 
Esasen, bu önerge yanlış hazırlanmıştır. Önerge, Sigortanın aleyhindedir; önerge sahibi 

bunun farkında değildir. Asgarî ücret yasal olarak iki yılda bir belirlenmektedir. Halbuki emekli 
aylıklarını yılda en az iki kez artırıyoruz, tik yarı yıl yüzde 34 olduğuna göre, ikinci yarı yılı 
da 34 olarak kabul etsek, toplam yüzde 70 olur. Bu durumda maaşını iki yılda dört kez artır
mış olacağız. Siz bununla iki yıl ertelemiş olacaksınız. 

O halde, getirmiş olduğunuz bu teklif sigortalının aleyhinde olduğu için, bu önergenize 
katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan izin verir misiniz? ' 
BAŞKAN — Sayın Kul, söz mü istiyorsunuz efendim? 
EMİN KUL (İstanbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul)— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gördüğünüz gibi Yüce Meclise getirilen teklife olumlu 
katkılarda bulunmak için hareket ediyoruz. 

Her şeyden evvel, biraz önce konuşan değerli arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, Türk-
İş'in Genel Sekreteri bir sendikacı olarak, Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgili yapılabilecek her 
hususu, çok büyük genişlikteki bir görüş bildirisiyle Sosyal Sigortalar Kurumunun gerek 41 
inci ve gerekse 42 nci Genel Kuruluna sunduk. Türk-tş'in bir mensubu olarak 41 inci Genel 
Kurulda bu sunuşun altında benim imzam vardır; aynı şeyleri söylüyorum, aynı düşünceye de 
sahibim; aynı görüşlerin sahibiyim ve savunucusuyum. 

Şu veya bu partiden Meclise girmiş olmak hiçbir şeyi değiştirmez, 19 uncu Dönem millet
vekiliyim. Partimiz kapısını açmıştır, "buyur" demiştir, gelmişizdir, Meclise girmişizdir; ama 
siz bütün sendikacılara kapılarınızı önseçimle kapattınız ve SHP Grubu olarak içinizde, Sayın 
Fehmi Işıklar'dan başka bir tek sendikacı yok. -

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Var var! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önseçimle geldik, sen önseçime inanmıyor musun; illa Tur

gut özaf'ın onayı ile mi gelmek lazım? 
EMİN KUL (Devamla) — önseçimin ne olduğunu biliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim... 
EMİN KUL (Devamla) — Bunlar politik şeyler, beni ilgilendirmez, ben teknik konuya 

bakıyorum, önergeye bakıyorum şimdi. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Seni halk da seçmedi, işçiler de seçmedi. 
EMİN KUL (Devamla) — Huzurunuza getirdiğimiz önergedeki konu, demin işaret etti

ğim emekli aylıklarının en asgarî düzeyde insanca yaşanabilecek bir seviyeye getirilmesi konu
sudur. Eğer bunda samimî iseniz bu önergeye katılır ve onaylar, bu madde metninin içine ko
yarsınız. Böylece, gerçekten yaş sınırıyla birlikte asgarî olarak ilk kademedeki emeklilerin üc
retlerini de insanca yaşanacak bir seviyeye getirirsiniz. 

Sayın Bakanımın söylediği "asgarî ücret iki yılda bir saptanıyor, emeklilerin aleyhine olur" 
konusuna gelince; Kendilerinin kamuoyuna ifade ettiği asgarî ücretin her yıl saptanacağı sözü
ne güvenerek bunu veriyorum. Hükümetin programında olduğu gibi, buna güvenerek 

• — 212 — 



T.B.M.M. B : 30 23 . 1 . 1992 O : 2 

veriyorum ve son yıllarda da Türk-tş'in büyük girişimleri sonucu asgarî ücret artık her yıl sap
tanmaktadır. Dolayısıyla, her yıl saptanacağı kanaatiyle önergeyi veriyorum. Tereddütleri buysa, 
bu tereddütlerini Sayın Bakanım kendileri de giderebilirler ve önergeye, giderdikleri bu tered
dütlerle, katılabilirler ve gerçekten bu akşam işçi hareketine çok önemli bir hizmet yapmış ola
rak, arzu ettiğiniz bu kanun teklifini çıkarmış olursunuz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Değişiklik önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bu değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Değişiklik önergesini kabul edenler... Et

meyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı SSK Kanununun Ek 29 uncu maddesinin aşağıda yer verilen şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

MADDE 29. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağ
lanmasına hak kazanamayan, 

a) Kadın ise ilk sigortalılık tarihinden itibaren doldurduğu 20 yıl sonunda veya 50 yaşınr 
da, erkek ise ilk sigortalılık tarihinden itibaren doldurduğu 25 yıl sonunda veya 55 yaşında 

b) 50 yaşını veya ilk sigortalılık tarihinden itibaren 20 yılını doldurmuş bulunan, erken 
yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya, kendisinin veya işverenlerinin ödediği, malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, bu önerge, sosyal güvenlik sistemiyle bağdaşmayan hususları içerdiği için, katıl
mamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
EMİN KUL (İstanbul) —sSöz istiyorum Sayın Başkan; belki ikna edebilirim. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kul, süreniz 5 dakikadır. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herhangi bir konuya itiraz etmek için değil, teklifi da
ha zenginleştirip, güzelleştirmek için, bir milletvekili olarak üzerime düşen görevi yapıyorum. 

Sayın Bakanımın, buyurduğu, sisteme aykırı olduğu konusunda hiçbir endişesi olmamalı
dır; aksine, getirdikleri sisteme çok daha yakınlaştırıp, hakkaniyeti sağlayan bir değişikliktir. 
Çünkü, burada toptan ödeme söz konusudur. Bir işçi, 18 yaşında işe girmiş, üç sene çalışmış, 
bir daha, sigortaya tabi bir işte çalışmamış; yaptığı ödemeyi toptan almak için 55 yaşını mı 
beklesin, yoksa, sizin getirdiğiniz gibi, yirmi sene, yirmibeş sene sonra mı alsın? önergem bu
nu düzenlemektedir; ama bir işçi 50 yaşında işe girmişse, üç sene çalışmışsa, toptan ödemeyi 
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o zaman 55 yaşında alabiliyor, tki unsuru bağdaştırıp, toptan ödemeyi alma hakkını, getirdiği
niz anlayışa uygun olarak düzenleyen bir değişiklik önergesidir. 

Şunu da ilave edeyim Sayın Bakanım : Evvela, biraz önce katılmadığınız önergeyle şu tab
lo ortaya çıktı ; Yarı tok çalışan insanlar yaş sınırıyla bağlanmıştı; 55 - 60 yaşına kadar yarı 
tok çalışıyorlardı; şimdi bunu kaldırdık, yirmi yıl, yirmibeş yıl yarı tok çalışacaklar ve tam aç 
olarak emekli olacaklar, emekli olduklarında açlığa düşecekler. 

Bir de, bu, kurumları batırır, şöyle olur böyle olur diyorlar. Ben, asgarî, Sosyal Sigortalar 
Kurumu için söylüyorum, kurumları da batırmaz... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Kurumlan batırır diyen sizsiniz. 
EMİN KUL (Devamla) — "Yaş yüksek olsun, 65 olsun..." Her ülkenin beslenme şartları

na, gelişme şartlarına, iklim şartlarına, barınma şartlarına baktığımız zaman, yaşın 60 olması
na da gerek yok, indirilmesi elbette ki doğru. 

"Efendim, çalışma hakkı getirildi..." Çalışma hakkı, Emekli Sandığı iştirakçilerinde oldu
ğu için, Sosyal Sigorta Kurumu iştirakçileri de emekliliklerinde çalışabilsinler diye, koşut olarak 
getirildi, bir hak teslimi yapıldı; ama, bütün bunlara baktığınız zaman ve Komisyondaki katıl
mama gerekçemi okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz : Aslında Sosyal Sigortalar Kurumunun 
problemleri çok, sosyal güvenlik kurumlarının problemleri çok. Dolayısıyla, yalnızca emekli haklan 
yönünden, demin takdim ettiğim belge, 10 tane öneriyi, sosyal güvenlik hakları yönünden 29 
teklifi Türk - tş'in görüşüne uygun olarak içeriyor; ama, böylesine acele düzenlenmiş bir teklif 
içinde, sosyal güvenlik kurumlarının ve işçi hareketinin beklentilerinin halline imkân görmediği
miz için buna işaret ettik ve katılmama sebebimizi gösterdik. Yani, bir idam cezasını siz, diyelim 
ki otuz seneye indiriyorsunuz, ben bir milletvekili olarak, kendi mantığımla, bunun yirmibeş se
neye indirilmesini teklif ediyorum; "hayır, otuz sene" diyorsunuz. Acaba, hangi kesimin, hangi 
kanadın getirdiği öneriler daha akla yakın ve doğru, hangi kesimin söylediği işçilerin daha fazla 
lehine? İşçilerin daha fazla lehine çıksın diye burada acaba kim tarafından çaba sarf ediliyor? 
Herhalde, tarihî Meclis zabıtları bunu ispat etmeye yeterlidir ve kâfi gelecektir. 

Katılmamanıza rağmen, bir daha tezekkür etmenizi istirham eder, saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Bu ikinci değişiklik önergesi üzerindeki müzakereler de tamamlanmıştır, önergeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ikinci değişiklik önergesi de kabul edil
memiştir. 

Şimdi, 6 ncı maddeyi, metinde olduğu ve okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 7 nci maddeye geçmeden önce bir teklif vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Ka
nunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım işçileri Sos
yal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne, ilişikteki gerekçe 
dikkate alınarak, 6 ncı madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin ona 
göre yeniden numaralandırılmasını arz ederiz. 

• — 214 — 



T.B.M.M. B : 30 2 3 . 1 . 1 9 9 2 0 : 2 

Ali Uzun Mehmet Gözlükaya trfan Köksalan 
Zonguldak Denizli Ankara 

Güneş Müftüoğlu Ahmet Şerif Erdem 
Zonguldak Burdur 

Madde 6. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci maddesi ile 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 7 nci maddesinde fıkra, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
madde 71 olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

1 'Sosyal güvenlik mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanması ile bu Kanunda belirtilen işle
rin zamanında yetiştirilmesi amacıyla, kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurla
ra her ay aylıklarıyla birlikte aşağıda belirtilen oranlarda tazminat ödenir. 

ödenecek tazminatın miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yük
sek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 

Daire başkanı ve daha üst unvanlı yöneticilerde yüzde 30'unu, 
I ila 3 üncü derecelerden aylık alanlarda yüzde 20'sini, 
4 ila 6 nci derecelerden aylık alanlarda yüzde 16'sını, 
7 ila 10 uncu derecelerden aylık alanlarda yüzde 13'ünü, 
II ila 15 inci derecelerden aylık alanlarda yüzde 10'unu geçemez. 
Kadro sınıfı, unvan ve dereceler itibariyle ödenecek tazminat miktarı ile ödemeyle ilgili 

diğer usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından tespit edilir. 

Görüşülmekte olan tasarıya bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin gerekçesi : 

Bu madde ile, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun merkez ve taşra teş
kilatında çalışan memurlara tazminat ödenmesi esası getirilmektedir. 

Gerek bu kanunun getireceği iş yükü, gerekse sosyal güvenlik mevzuatının geliştirimesi 
ve uygulanması amacıyla yapılması gereken çalışmaların zamanında yetiştirilmesi için memur
ların ilave çalışma yapması gerektiğinden, yapılan çalışmalar karşılığında tazminat ödenmesi 
öngörülmektedir. 

ödenecek tazminatın miktarı, maddede belirtilen oranları geçmeyecek ve uygulamayla il
gili esaslar ilgili kurumların yönetim kurulları tarafından belirlenecektir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan... Sayın Başkan, bir şey söyleyebi

lir miyim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önerge, hem kanun tekniği açasından hem esasen 

okunurken de takip edildiği veçhile, düzenleniş biçiminden yeni bir kanun teklifi mahiyeti taşı
dığından, işleme konulması, Başkanlığımızca mümkün görülmemiştir. 

Yüce Heyetinize arz ederim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, biz de önergemizi zaten geri çeke

cektik; ama bu fırsatı vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, şu ana kadar, şu son saniyeye kadar o teklifi çekme imkânınız her 

zaman var idi Sayın Müftüoğlu. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Okunsun diye bekledik Beyefendi. 
BAŞKAN— Okuttuk efendim, okuttuk... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bölmemek için... 
BAŞKAN — Fark etmez efendim... Siz çekmiş olun. 
Efendim, bu noktada bir başka önerge var; o önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2/82, 2/89 No. lu Kanuna 6 ncı maddeden sonra aşağıdaki maddenin 

7 nci madde olarak eklenmesini arz ederiz. 
Adnan Kahveci Mustafa Balcılar 

istanbul Eskişehir 
Mustafa Kalemli Gürhan Çelebican 

Kütahya İstanbul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu '' .- , 

tstanbul 
MADDE 7. — Emekli Sandığı, SSK ve Bağ - Kur yönetim kurullarına emeklilerin temsil

cileri de katılır. Emekli kesiminin örgütlenmesi ve temsilcilerinin seçimi Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu değişiklik önergesine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, bi

raz önceki önergeyle aynı mahiyettedir, yeni bir madde ilavesi şeklindedir. Onun için katıla-
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTÂY (İstanbul) — 

Sayın Başkanım, 506 sayılı Yasa bir hizmet yasasıdır; önerge, bir teşkilat yasası ile ilgilidir. Bu 
konuda esasen bizim hazırlıklarımız vardır. Bu bakımdan, önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 

tarihinde, diğer personel için yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? 
ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (tstanbul) — Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 7 nci madde üzerinde söz almış bulunuyorum, hepinize saygılar 
sunarım. 

Daha önceki konuşmamda 15 - 65 yaş grubunda aktif istihdam, bağımlılık oranları konu
sunda bilgi arz etmeye çalışmıştım. Şimdi, Türkiye'de bu dengeler, çalışanlar ve çalışanların. 
bakmakla yükümlü oldukları kişiler aleyhine dönmektedir. 

Görüyorum ki, artık teklifin görüşmelerinin sonuna geldik ve sizlerin oy çoğunluğu ile 
bu. kanun teklifi yasalaşacaktır. Ancak, biz Anavatan Partisi Grubu olarak, gördüğümüz 
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sakıncaları ve ikazları bu Yüce Kürsüden dile getirmek durumundayız. Bunların tutanaklara 
geçmesi lazım. 

Şimdi, derim ki, bu tekliffn kanunlaşması sonucunda, sosyal güvenlik kuruluşları büyük 
aktuarya açıklarına düşeceklerdir ve kriz içine gireceklerdir. (DYP sıralarından gürültüler) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Madde üzerinde konuş! 
ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum efendim. 
Bu teklifin kanunlaşması durumunda, bunun finansmanı için iki tane yol vardır : Ya vergi 

alırsınız -bu da büyük bir nüfus grubu üzerine yeni vergiler getirilmesi demektir. Burada SHP'yi 
temsil eden bir arkadaşım, Türk - tş yetkililerinin de bu toplantıyı izlediklerini beyan ettiler, 
ben de ona bir cevap vereyim- veya işçilerin prim ödeneklerini artırırsınız... (DYP ve SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Maruflu... Sayın Maruflu, bir sataşmayı veya bir soruyu cevaplamak 
üzere burayı teşrif etmediniz, yürürlük maddesi üzerinde konuşmanızı rica ediyorum. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Merak etme, primleri artırmayacağız. 
ZtYAEDDtN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bunu senet olarak kabul ediyorum. 

* BAŞKAN — Sayın Dönen... Sayın Maruflu... 
ZtYAEDDtN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Zaten artıyor, işçilerin prim verecek güç

leri kalmadı; yılda iki defa primleri artıyor. ( 

Şimdi, görülüyor ki, bizim çırpınmamızın bir sonucu olmayacak. Demin de söylediğim 
gibi, Sayın Bakan, burada bazı sosyal güvenlik ve sosyal refah tedbirlerinin geliştirilmesinden 
bahsetti. Biz, bunları büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Toplumda sosyal refahı ya-
taylaştıracak; yani, geniş kesimleri kapsayacak bir sosyal refah anlayışı, sosyal güvenlik anlayı
şı ve sosyal sigorta programlarının nitelik ve niceliklerini değiştirici programlarını getirsinler, 
burada olgunlaştırarak kabul edelim ve bunun yanı sıra, sosyal hizmetlere dönük programları 
da getirmeleri lazım. 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, yürürlük maddesi üzerinde görüşün lütfen. 
ZtYAEDDtN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Efendim, burada, 7 nci maddede öğ

retmenlerle ilgili bir husus vardır : Bu kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girmektedir; ancak, 
öğretmenler için ise 1.7.1992 tarihinde yürürlüğe girecektir ve aradaki dönem ele alınmamıştır. 
Biz, bu sürenin öğretmenlere fiilî hizmet zammı olarak hizmet yıllarına eklenmesini öneriyo
ruz. Bu şekilde, en kutsal meslekte çalışan öğretmenlerimizin mağdur olmamasını da sağlamış 
oluruz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sizin onbir yılda bozduğunuzu biz bir ayda nasıl düzelte
biliriz? 

, ZtYAEDDtN SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Siz Hükümetsiniz, yapın. Bu iddia ile 
geldiniz... 

Ben, sizlere saygılarımı sunuyorum. Bu teklif yasalaştıktan sonra lütfen, sosyal siyaset kür
süsünde bulunan hocalara, doğru bir iş mi yaptık, yanlış bir iş mi yaptık diye sorun, cevabını 
onlardan alırsınız... -

Saygılar sunarım. • 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Halka soralım, halka; niye hocalara soralımki?.. Hoca

lar, halktan iyi mi bilecek? 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
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7 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var; okutuyorum : . .. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki ben
din eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ateş Amiklioğlu Mustafa Kılıçarslan 
Çorum Sakarya 

Avni Akyol Yaşar Eryümaz 
Bolu Ağrı 

Kemal Naci Ekşi Tunca Toskay 
istanbul istanbul 

"Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.1992 tarihi ile 1.7.1992 tarihleri arasında eğitim ve öğre
tim hizmetleri sınıfına dahil görevlerde geçen süreler, fiilî hizmet süresi olarak eklenir." 

Gerekçe : Diğer görevlerde bulunanlar için kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe gireceği için, 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personelin mağduriyetlerini ve hak kayıplarını önle
mek için, bu sürenin, fiilî hizmet zammı olarak hizmet yıllarına eklenmesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan Önerge hem kanun tekniği açısından hem de 
yürürlük maddesiyle ilgisiz bulunması nedeniyle işleme konulmamıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yanlış yapıyorsunuz... Hiç ilgisi yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 7 nci maddeyi 

kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... 7 nci madde okunduğu şekliyle kabul 
edilmiştir, 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 

nci madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, bir lehte bir aleyhte iki sayın üyeye söz verme imkânımız 

vardır. v 

Söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin tamamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin ta-. 

mamı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Milletimize, memleketimize hayır ve uğurlara vesile ol
masını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
Teşekkür konuşması yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu kadar emekten sonra, Sayın Hükümet, Sayın Genel 
Kurula teşekkür için söz istedi efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet programında "kadınlarımızın 20, erkeklerimi
zin 25 hizmet yılını doldurmaları halinde, yaş haddine bakılmaksızın isteyenlerin emeklilikleri 
sağlanacaktır" demiştik. Bu yasa, sosyal güvenlikle ilgili ne ilk ne de son yasamızdır; çünkü, 
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hükümet programı, bizim, milletimize taahhütlerimizin bir belgesidir. Hükümet olarak, görev 
üstlendiğimiz günden bu yana, milletimize verdiğimiz taahhütlerimizi birer birer yerine getiri
yoruz. Bu teklif de, taahhütlerimizin birinin daha yaşama geçirilmesi bakımından, bizim için 
bir mutluluk ve sevinç kaynağıdır. 

Genel Kurulda görüşülmüş olan ve yasalaşan bu teklifle, kadınlarımızın 20, erkeklerimi
zin 25 hizmet yılını doldurmaları halinde, kendi istekleriyle emekli olmalarına olanak sağlana
caktır; zorlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Hiç kuşku yok ki, mesele, emekli olmak değildir, mesele, emekli maaşıyla geçinebilecek 
bir düzeye ulaşmaktır. Hükümet programında, emeklilik konusunu takiben, "çalışanlarla on
ların emeklileri arasındaki farkın açılması önlenecektir" vaadi vardır, önümüzdeki günlerde, 
çalışanlarla onların emeklileri arasındaki farkın giderilmesi için, bir dizi önlemler getireceğiz. 

Yüce Meclise teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 28 - 29 - 30 Ocak 1992 tarihlerinde ara verilmesine 

ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oyları

nıza sunacağım : 
Danışma Kurulu Önerisi 

Komisyon çalışmaları hariç olmak üzere, 28 Ocak 1992 Salı, 29 Ocak 1992 Çarşamba ve 
30 Ocak 1992 Perşembe günlerinde Meclis çalışmalarına ara verilmesinin Genel Kurulun ona
yına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Refah Partisi Grup Başkanvekili 
Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlü sorularla, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini sı
rasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 4 Şubat 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.20 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
30 UNCU BİRLEŞİM 23 . 1 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis soruşturması önergesi (9/1) 
2. — Meclis araştırması önergesi (10/20) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER ' 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvckilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçc'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4.— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1992) 
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(*) 1. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Mil
letvekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borç
ları bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne. ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

5. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede ilçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

6.— Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

7.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

8. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

11. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

12. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

4j . ; : — . 
(*) IçtÜZÜğÜn 97 tlCİ maddesi UVannea Pnriixme.ri hir r]?fn prl filetimi el ir 
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14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

15. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

16.— istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/28) 

17. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

18. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

20. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Taşvanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33) 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

24. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mili
tanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2 . — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili 
Mahmut Alınak'in, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar.Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve,Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 8.6.1949 Tarihli ve 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporu (2/82, 2/89) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi: 22.1.1992) 

3. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) > 
' 4. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tari
hi : 14.1.1992) 

5. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

6. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 
15.1J992) 

7. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair içtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 7) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 

Savunma Komisyonu Raporu (1/205) 

r.c. 
Başbakanlık '• 26.8.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/38/04830 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmi Gazcte'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi 
uyannea bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
A. Aû'sul Yılmaz 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE . 

Günün şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen ihtiyaçları gözönüne alınarak 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na ek geçici maddeler eklenmesi gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu çerçevede hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname ile, aşağıda belirtilen hususlarda 
değişiklik yapılmaktadır: 

1. 926 sayılı Kanunun sınıflandırmaya ilişkin 24 üncü maddesinin uçuştan ayrılanlarla 
ilgili hükmü 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değiştirilerek kara havacılık sınıfındaki 
pilotlardan kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subayların sıhhi sebepler hariç olmak üzere 
uçuculuk niteliğini kaybetmeleri veya uçmak istememeleri halinde yeniden sınıflandırılmama-
ları hükmü getirildiğinden, bu hükme uygun olarak Hava Kuvvetlerinde de aynı uygulamanın 
yapılabilmesi için 24 üncü maddenin (b) bendi değiştirilmektedir. 

, 2. 926 sayılı Kanunun nasıp düzeltilmesi ile ilgili 36 ncı maddesinin (a) bendi, 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine paralel bir şekilde değiştirilmekte ve 
hürriyeti bağlayıcı cezaların tedbire veya para cezasına çevrilmesi halinde, subay ve astsubayla
rın aleyhte nasıp düzeltilmesine son verilmekte, yine aynı maddenin (d) bendindeki Genelkur
may Başkanlığının emir ve müsaadesi hükmü kaldırılarak, ihtiyaç duyulan dallarda yüksek 
lisans ve doktora yapanlar ile doçent olanlara en fazla üç yıl kıdem verilmesi sağlanmakladır. 

3. 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde deği
şiklik yapılarak binbaşı ve albay rütbelerinde' normalrütbe bekleme süresinin beş yıl olarak 
belirlenmesi karşısında, gelecekte terfi şartlarında hukuki bir sorun yaratılması bakımından, terfi 



şartı olan geçerli yıllık sicil miktarlarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmakta ve 38 
inci maddede bu doğrultuda düzenleme yapılmaktadır. 

4. Silahlı Kuvvetler mensuplarının yabancı uyruklu kişilerle evlenmeleri halinde istifa 
etmiş sayılacaklarına ilişkin 112 nci maddenin (a) bendinde yeralan hüküm yumuşatılarak yö
netmelikte belirlenen esaslar dahilinde, Genelkurmay Başkanlığının izni ile yabancılarla evlen
me imkânı getirilmekte; ayrıca, 136 ncı maddenin (d) fıkrasında yeralan ödül tanımına "ayni* 
armağan da eklenmektedir. 

5. Diğer taraftan, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) bendinde, 38 inci maddesin
de ve 112 nci maddesinin (a) bendinde yapılması öngörülen değişikliklere paralel olarak, adı 
geçen Kanuna üç ek geçici madde eklenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 24 üncü maddesinin 

(b) bendi, 3593 sayılı Kanunla, "Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar 
yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç 
olmak üzere kara havacılık sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki uçuculuk niteli
ğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk 
statüleri sona erer." şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı kara havacılık sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subayları kendi sınıfla
rının faal uçuşu gerektirmeyen kadro görev yerlerinde istihdam etme ve bu suretle hem perso
nelin bilgi birikiminden kendi sınıfında yararlanma, hem de faal uçucuları kıtalarda görevlen
dirme imkânı verilmiştir. 

Anılan (b) bendine mezkûr 3593 sayılı Kanunla getirilen değişiklik doğrultusunda Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında yapılan uygulamalar incelendiğinde, olumlu sonuçlar elde edildiği 
belirlenmiş ve kara havacılık sınıfında kadro-mevcut dengesi yönünden de yararlı olduğu de
ğerlendirilmiştir. 

Bu belirlemeler ve değerlendirmeler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot kadro-mevcut 
mukayesesinden, anılan uygulamanın bu Kuvvette de yapılmasının ve bu nedenle yasal deği
şikliğe gidilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Bu amaçla, 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) bendi kapsamına pilot sınıfındaki 
subaylar da dahil edilmektedir. 

Madde 2. — Araç kazası sonucu meydana gelen taksirli suç nedeni ile, kısa bir süre için 
tutuklanan subay ve astsubayların, yargılanmaları sonucu haklarında verilen hapis cezaları ge
nelde para cezasına çevrilmektedir. Ancak, bu ceza tecil edilmediğinden, 926 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan aleyhe nasıp düzeltmesi ile bu gibi personel em
sallerine nazaran 1 yıl geç terfi ettirilmektedir. 

Diğer yandan, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik sonucunda, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezanın para cezasına veya anılan Ka
nunda öngörülen bir tedbire çevrilmesi halinde, hürriyeti bağlayıcı cezanın niteliği de değiş
mektedir. Böylece, ilgili hakkında Kanun maddesinde sadece para cezası öngörülen bir suçtan 
mahkûmiyet ne gibi bir sonuç doğuruyor ise, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevril
mesi halinde de aynı sonucun doğması hakkaniyete uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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Bu sebeplerle, tutuklanmasına rağmen doğrudan doğruya para cezasına mahkûm olanlar 
hakkında nasıl kıdem indirimi yapılmıyorsa, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya çevrilme
si halinde de tutuklulukta geçen sürenin kıdemden düşülmesinin uygun olmayacağı değerlen
dirilmekte ve 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) bendi değiştirilmektedir. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin (d) bendi hü
kümlerine göre, .Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaadesi ile ihtiyaç duyulan dallarda 
yüksek lisans öğrenimi ve doktora yapanlar ile doçent olanlara kıdem verilmektedir. Ancak, 
bu işlemin Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlı olması nedeniyle, kendi nam ve he
sabına öğrenim yapıp Silahlı Kuvvetlere malî külfet getirmeden yetişmiş personel temininde 
güçlük çekilmekte, ayrıcf personel okumaya teşvik edilmemekle, böylece Türk Silahlı Kuvvet
lerinin gelişmesine katkı sağlanamamaktadır. 

Diğer yandan, ihtiyaç duyulan dallar, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komu
tanlığınca hazırlanan uzman personel temin ve yetiştirme planlarında yer almaktadır. Sözko-
nusu planlar ise Genelkurmay Başkanlığı insangücü ve personel temin yetiştirme esasları di
rektifi dahilinde hazırlanmaktadır. Bu durumda, esasen direktif gereğince Genelkurmay Baş
kanlığının emir ve müsaadesi alınmış olduğundan, Kanun hükmü gereğince ikinci bir defa emir 
ve müsaade alınmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen sakıncaların ortadan kaldırılabilmesi için anılan maddenin (d) ben
dinde de değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 3. — 3593 sayılı Kanun ile 926 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi de değiştirilerek, 
altı yıl olan albay ve binbaşı rütbe bekleme süreleri beş yıl olarak belirlenmiştir. Altı yıllık nor
mal rütbe bekleme süresi gözönüne alınarak düzenlenen 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesi
nin birinci fıkrasının (b) bendi terfi şartları yönünden, rütbeye mahsus normal bekleme süresi
nin (kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) olanlar için üçte 
ikisi, albaylar için yarısı oranında yıllık sicil bulunmak şartını taşımaktadır. 

3593 sayılı Kanunla rütbelerin bekleme sürelerinin yeniden belirlenmiş olması karşısında, 
ileride terfi şartlarında çıkması muhtemel hukukî sorunların önlenmesi amacıyla, 926 sayılı 
Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılmasına ve rütbe 
terfi şartı olan geçerli sicil miktarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu düşünce doğrultusunda, anılan bentte değişiklik yapılarak, terfi için geçerli olan rüt
beye mahsus bekleme süresi konusunda binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık sicili bulunmak 
şartı getirilmektedir. Bununla birlikte albaylar hariç olmak üzere, çeşitli nedenlerle kıdem al
mış ve fiilî bekleme süresi içinde de kurs, hastalık, yargılama gibi sebeplere dayalı olarak terfi 
için gerekli sicil süre ve oranını dolduramamış olan subayların ve özellikle binbaşıların terfile-
rine imkân sağlamak amacıyla, bu durumlarda binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde ise üçte 
iki oranındaki sicillerin yeterli olacağı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 4. — Silahlı Kuvvetler mensuplarının yabancı uyruklu kişilerle evlenmeleri halin
de istifa etmiş sayılmalarına dair hüküm, ilk olarak 8.6.1949 tarihinde geçici 84 üncü madde 
ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda, bilahare 27.1.1967 tarihinde 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer almıştır. 
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Sadece 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanunu ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda katı olarak yer alan sözkonusu hü
küm, 8.6.1984 tarihli ve 206 Sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamede Dışişleri Bakanlığının müsaadesine bağlı olarak daha yumuşak 
bir şekilde düzenlenmiştir. 

Esasen 1937-1940 tarihleri arasında o günün şartlarına binaen kanunlarda yer alan bu hük
mün, bugün için kısmen de olsa önemini kaybettiği değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü kaybına meydan vermemek ve aile bir
liğini korumak amacıyla yabancı uyruklularla evlenmeye izin verilmekte, ayrıca Silahlı Kuv
vetlerin özelliği de dikkate alınarak yabancı uyruklularla evlenmenin, ancak Genel Kurmay 
Başkanlığının müsaadesine bağlı olarak gerçekleşmesi gerekli görülmektedir. 

Madde 5. — 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde verilen 
ödül, aynî Kanunun 136 ncı maddesinin (d) bendine göre sadece nakdî ödülü içermektedir. 
Ancak personele nakdî ödül yanında aynî ödül de verilmesinin öngörülmesi, personelin başa
rılı hizmetlerinin daimîi hatırlanmasını sağlayacak, personeli çalışmaya teşvik edecekir. 

Bu nedenle, anılan 926 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin (d) bendi değiştirilerek, per
sonele aynî ödül verilmesi de sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile, 926 sayılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmektedir. Bunlar
dan ek geçici 55 inci madde, 36 ncı maddenin (a) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 
subay ve astsubaylardan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olup da, cezaları tedbire veya para 
cezasına çevrilmesine rağmen gözaltı, tutukluluk veya açıkta geçen süreler bakımından kıdem
lerinden düşülen müddetlerin iadesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeyle al
bay ile general/amiraller hariç olmak üzere gerekli şartları taşıyanların terfileri yapılacak, kı
demlilikleri onanacak, terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe ilerle
meleri derhal yerine getirilecek; ancak, bu durumlar sebebiyle ilgililere hiç bir şekilde maaş 
ve maaş farkları ödenmeyecek ve özlük haklan verilmeyecektir. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu maddesine göre halen altı 
yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar bulunmaktadır. Doğaldır ki, bu personel hakkında rüt
be terfi şartında, değiştirilmesi öngörülen 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan sicil oranı aranılacaktır. Binbaşıların rütbe terfi sicil oranları ile ilgili olan bu konu geçici 
bir zaman kesitini kapsadığından, ek geçici 56 ncı madde ile, altı yıllık rütbe bekleme süresine 
tabi binbaşılar hakkında bu Kanunla yapılan.değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fık
rasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam edileceği vurgulanmaktadır. 

Ek geçici 57 nci madde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, yabancı uyruklularla 
evlenmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmiş sayılan personelden idarî işlem 
yönünden henüz ilişikleri kesilmeyenlerin durumlarının incelenmesine ve yönetmeliğe uygun 
olmaları halinde görevlerine devam etmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 7. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : J/205 23.12.1991 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük

münde Kararname, Komisyonumuzun 19.12.1991 tarihli 3 üncü Birleşiminde ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede de arz edildiği üzere; kara havacılık sınıfındaki pilotlardan kıdemli yüzbaşı ve 
daha üst rütbedeki subayların (sıhhî sebepler hariç) uçuş niteliğini kaybetmeleri veya uçmak 
istememeleri hakkında yeniden sınıflandırılmazlar, bu hükme paralel olarak Hava Kuvvetle
rinde de aynı uygulamanın yapılmasını sağlamak, rütbe bekleme süreleri 3593 sayılı Kanunla 
yeniden düzenlendiğinden rütbe terfi şartı olan geçerli yıllık sicil miktarları da buna göre yeni
den düzenlenmesi maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Genelkurmay Başkahlı-
ğının izni ile yabancılarla evlenme imkânını getirmek ve 926 sayılı Kanunda yapılması istenen 
bu değişikliklere paralel olarak adı geçen kanuna üç ek geçici madde eklenmesi öngörülen Ka
nun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyonumuzca, uygun görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

K.H.K.nin 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri aynen, geçici maddelerle ilgili 6 ncı madde, yürür
lük ve yürütme maddeleri olan 7 ve 8 inci maddeleri ile Kanun başlığı kanun tekniğine uygun 
olarak yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İş bu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan ve bu rapor sözcüsü 
Baki Tuğ 
Ankara 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Üye 
Asım Kaleli 

İçel 
Üye 

Nevzat Çobanoğlu 
İzmir 
Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

' ü y e 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Selim Sadak 

Sımak 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
Üye 

ismail Safa Giray 
İstanbul 

Üye 
Sülıa Tanık 

İzmir 
Üye 

Faruk Saydam 
Manisa 

(S. Sayısı : .7) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılması; 6.6.1991 ta
rihli ve 3755.sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 9.8.1991 tarihin
de kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 üncü maddesinin 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. ' : 

"b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırı

lırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara 
havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kay
beden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri 
sona erer." 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Ka
nunla değişik (a) bendi ile 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç ol
mak üzere subayların; 

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alına
rak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, 

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkûmiyet halinde açıkta geçen süreleri, 
3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları asker, mahkeme kararı ile sabit olanların 

firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, 
kıdemlerinden düşülür. 

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesi
ni, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müte
akip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır." 

"d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara 
iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere 
toplam üç yıl; 

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insangücü temin ve yetiştirme plan
larında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendis
lik, master) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan dokto
ra yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; 

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara,'diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi 
alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere 
toplam üç yıl; 

kıdem verilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç ol
mak üzere Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yuka
rıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra 
bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisans
üstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz." 

MADDE 3 . - 9 2 6 sayılı Kanunun 29.9.1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin; binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, 
diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) 
binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak." 

MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik 112 
nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan 
yabancı uyruklu kişilerle evlenenler," 

MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"d) ödül, bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve 
ayni armağanı," 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK GEÇtCt MADDE 55. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta
rihten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına Çevrilen subay ve ast
subayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden dü
şülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. 

Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre; 
a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hrriç) şartları haiz iseler derhal terfi 

ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 
b) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 
c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal 

yapılır. 
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez 

ve özlük hakları verilmez. 

EK GEÇİCİ MADDE 56. — Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi 
şartında aranacak sicil oranı hakkında, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişik
likten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kartun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 
EK GEÇtCt MADDE 55. — 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına 
çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında 
kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasipları buna göre düzeltilir. 

Birinci fıkra uyarınca nasipları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre; 
a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/ amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal ter

fi ettirilirler ve yeni rütbe nasipları emsalleri tarihine götürülür. 
b) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, şartlan haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 
c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal 

yapılır. 
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez 

ve özlük hakları verilmez. 

EK GEÇtCÎ MADDE 56. — Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi 
şartında aranacak sicil oranı hakkında, 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün 
uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 57. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta
rihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetle
rinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belir
lenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez." 

MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
E. Pakdemirli 
Devlet Bakanı 
M. R. Taşar 
Devlet Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
. / . Aküzüm 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik. 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Şeker 
içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A, Kahveci 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
,H. Örüç 

Ulaştırma Bakanı 
/. Özdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıcı 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Tiıncer 

Devlet Bakanı 
E, Koçak 

Devlet Bakanı 
E. C. Gülpınar . ' 
Devlet Bakanı 
A,- T, Özdemir 

Millî Savunma Bakanı 
H. B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y.'Eryûmaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay • -

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK GEÇÎCÎ MADDE 57. — 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığın
ca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesil
mez." 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 7) 





Yasama Yılı : 1 

(S. Sayısı: 14) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanveldlleri Zonguldak Milletveldli 
Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletveldli lurhan Tayan, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grup Başkanvekili Şırnak Milletveldli Mahmut Almak'm, 
T.C Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Âdına ve Hesabı
na Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sos
yal Sigortalar Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Denizli Milletveldli Adnan Keskin'in 8.6.1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı Türldye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporu (2/82, 2/8?) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu; Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla 11 Ocak 1992 

Güneş Müftüoğlu Mahmut Almak Turhan Tayan 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili , 

GENEL GEREKÇE 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuriuhun 39 uncu maddesinin (ç), (h) 
ve (i) fıkralarında kadın iştirakçilerin 20 fiili hizmet yılını ve 45 yaşını, erkek iştirakçilerin ise 
25 fiili hizmet yılını ve 50 yaşını doldurmaları halinde istekle emekliye ayrılabilecekleri hükme 
bağlanmıştır. 

Dönem : 19 

T. B. 'M.-M. 



20 veya 25 fiilî hizmet yılını dolduran kadın veya erkek iştirakçiler mezkûr maddede öngö
rülen yaşları doldurmadıklarından emekliye ayrılamamaktadırlar. Bunlar ya yaşlarını doldu
runcaya kadar görevlerine devam etmekte veya istifaen görevlerinden ayrılarak açıkta iken emekli 
olabilecekleri yaşlarını doldurmayı beklemektedirler. 

Bunlardan istifaen görevden ayrılanların bazıları, T.C. Emeldi Sandığından alacakları emek
lilik haklarını kaybetmemek için, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi işlerde, bu kurumlar
la ilgilenmeden çalışma yolunu tercih etmektedirler. Bu durum iş piyasasını etkilediği gibi, bunlar 
diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgilendirilmediklerinden sağlık yardımlarından da yararla
namamaktadırlar. 

Bu durumun doğal sonucu olarak, gerek çalışanlarda gerekse istifaen görevden ayrılan
larda olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Gerek bu sakıncaları gidermek, gerekse Devlet kadrolarını rahatlatmak bakımından ve 
yeni istihdam sahaları açmak maksadıyla yukarıdaki hükümlerde ve buna paralel olarak, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 2925 Sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinde değişik
lik yapılması gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) ve (ç) fıkralarında değişiklik 
yapılarak, istekle emekliye ayrılabilmek için aranan yaş şartları kaldırılmış ve kadın iştirakçile
rin 20, erkek iştirakçilerin ise 25 fiilî hizmet yılını doldurmaları halinde istekle emekliye ayrıl
maları imkânı getirilmiştir. 

Madde 2. — 1479 Sayılı Kanunun yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin 35 inci maddesinin 
(b) fıkrası değiştirilerek kadın için 20, erkek için 25 tam yıl prim ödenmiş olması halinde yaş 
şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanma imkânı getirilmektedir. 

Madde 3. — Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için yaş şartı kaldırıldığından, 1479 Sayılı Ka
nunun 36 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, bağlanacak aylıklarda primi ödenmemiş 
25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılması öngörülmüştür. 

Madde 4. — 2926 Sayılı Kanunun 17 inci maddesi değiştirilerek kadınlarda 20, erkeklerde 
25 tam yıl prim ödenmiş olması halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmasına 
imkân tanınmaktadır. 

Madde 5. — 2926 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası değiştirilerek, bu kanu
nun 17 nci maddesine göre aylık bağlamalarında 25 yıldan eksik ödenmiş her tam yıl için % 
70 aylık bağlama oranından ikişer puan eksilterek hesaplama yapılması esası benimsenmekte
dir. 

Madde 6. — 5434, 506 ve 2925 Sayılı kanunlardaki emeklilik yaş hadleriyle ilgili hükümler, 
bu Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler karşısında yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 7. — Bu Kanunun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmekte; ancak Eği
tim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 tarihinde yürürlüğe gireceği 
hükme bağlanmaktadır. Anılan Kanun Teklifi söz konusu sınıf kapsamındaki personel hak-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 14) 
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kında 6 ay gecikme ile yürürlüğe girmesi emeklilik hakkının verilmesi dolayısıyla eğitim ve öğ
retim hizmetlerinde doğabilecek muhtemel bir aksamayı engelleme düşüncesinden kaynaklan
maktadır. 

Madde 8. — Yürütme maddesidir. 

TBMM 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 10J. 1992 

Grup Başkanlığı 
Sayı: 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA , 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Adnan Keskin 
Denizli 

GEREKÇE 

Emekli Sandığına tabi iştirakçilerin bugünkü mevzuat hükümlerine göre emekli olabilme
leri iki koşula bağlanmıştır. Kadın ise fiilî hizmet müddetleri 20 yıl olanların (45) yaşını, erkek 
ise fiilî hizmet müddetleri 25 yıl olanların (50) yaşını, doldurduklarında emekli olabilmekte
dirler. 

1983 tarihinde 2898 sayılı Kanunla Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişikliklerle, iş
tirakçilerin emekli olabilmeleri için fiilî hizmet müddetleri koşuluna yaş koşulu ilave edilmiş
tir. 

Fiilî hizmet sürelerini dolduran iştirakçilerin, gerekli yaşı doldurmadıkları için emekli ola
mamalarının hakkaniyet, adalet ve emeklilik kavramı ile bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır. 

Teklifimiz, Emekli Sandığına tabi iştirakçilerin emekli olabilmeleri için Kanunda aranan 
yaş kaydının kaldırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, teklif kanunlaştığı takdirde istihdam po
litikasında olumlu yönde gelişmeler olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 



DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADNAN KESKtN'tN TEKLİFİ 

B.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 undu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden fiilî hizmet 
müddetleri kadın ise 20, erkek ise 25 yıl olanların istekleri üzerine, 

h) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıl olan kadın iştirakçiler istekleri üzerine, 
i) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl olan erkek iştirakçiler istekleri üzerine, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağltk ve Sosyal isler Komisyonu 

Esas No. : 2/82 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen, "Doğru Yol Grup Başkanvekilleri Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir 
Sami Daçe ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın: T.G. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesa
bına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vekili Devlet 
Bakanı İbrahim Tez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve Adalet Bakanlıkları temsilcileri, 
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türk-lş ve TİSK temsilcilerinin katılmasıy
la Komisyonumuzun 16 Ocak 1992 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Kadın iştirakçilerin 20, erkek iştirakçilerin 25 fiilî hizmet yılını doldurmaları şartıyla, yaş 
haddi aranmaksızın emekliye ayrılmalarına imkân tanıyan Kanun teklifi; yürürlükteki mevzu
ata göre fiilî hizmet yılını doldurdukları halde, öngörülen yaşları dolduramadıkları için istifa-
en görevlerinden ayrılan ya da yaşlarını dolduruncaya kadar görevlerine devam etmek duru
munda kalanlarda ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek, sosyal güvenlik kuruluşlarındaki emek
lilik hizmet sürelerinde paralellik sağlamak, farklı yaş sınırlamalarını ortadan kaldırmak, dev
let kadrolarını rahatlatmak, yeni istihdam sahaları açmak amacına yöneliktir. 

Teklifin kanunlaşması halinde, emekliye ayrılacakların sayısının fazla olacağı, tecrübeli 
insan gücünün Devlet kademelerinden ayrılacağı görüşü ortaya çıkabilir. 

Ancak; ayrılma isteği söz konusu ise, yürürlükteki mevzuata göre çalışanlara zâten bu fır
sat verilmiştir. Hatta bir bölümü, mevcut kanuna göre, yaş sınırına ulaşamayan fakat 20-25 
hizmet yılını doldurarak, yaş sınırını tamamladıkları tarihten itibaren emekliliklerine karar alın
ması kaydıyla Devlet memuriyetinden istifaen ayrılmış bulunmaktadır. 

OECD rakamlarına göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde °/o 2 dolayındaki nüfus artış hı
zıyla ön sırada gelmektedir. Dolayısıyla, genç bir nüfus yapısına sahibiz. Pek çok ülkede yatı
rımların yarattığı ek istihdamın genç nüfusun aktif çalışma hayatına katılmasına yeterli ola
maması, karşısında "erken emeklilik" hükümetlerin, gerektiğinde başvurdukları bir sosyo
ekonomik operasyondur. 

Teklif, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak hizmet süresini tamamlamış 
olmakla birlikte, mevzuatın öngördüğü yaş sınırına ulaşmadan bu sosyal güvenlik kuruluşları 
ile ilişkisini kesmiş olanlar, söz konusu yaş sınırına ulaşıncaya kadar geçen sürede Sosyal Gü
venlik kuruluşlarının sağladığı sağlık yardımlarından da yararlanamamaktadırlar. Mer'i mev
zuat, sağlık hizmetleri açısından sosyal güvencesi olanların, bu güvencelerini inkıtaa uğratmakta, 
sağlık açısından sosyal güvenlik şemsiyesinde olanların bir kısmı sağlık sigortası kapsamı dışı
na çıkartılmış olmaktadır. Teklif, bu haksızlığı da gidermektedir. 
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— 6 — 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının, dört yıl sonrası için doğabilecek mali külfeti karşılaya
cak önlemleri almak ve sosyal devlet anlayışı içerisinde çalışanlara refah sağlayan yapılanmaya 
gidilmesi dilek ve tavsiyesi ile tümü üzerinde görüşmeler sona ermiş, teklif hükümet ve komis
yonumuzca olumlu bulunarak, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Başkanlık divanına verilen redaksiyon yetkisine dayalı olarak Kanun teklifinin başlığına 
Kanun numaraları ilave edilmiş, maddeler "Madde 1-, Madde 2- ...." şeklinde düzeltilmiş, .5 
inci maddede 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasını değiştiren hükümde sehven 
unutulduğu düşünülen "prim" kelimesi ilave edilmiş, yine 6 ncı maddenin a) fıkrasında geçen 
"... bu maddenin son fıkrası" ibaresi ilgili Kanuna uygun olarak "...son bendi..." olarak dü
zeltilmiştir. 

Teklifin beş maddesi aynen kabul edilmiş 7 nci maddede verilen önerge Hükümet ve Ko
misyonca benimsenerek, 

' 'Madde 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, Eğitim ve öğretim Hiz
metleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 tarihinde yürürlüğe girer" şeklinde kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

' • ' . . . . Başkan 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 

Sözcü 
ismet Atlila 

Afyon 

Üye 
H. ibrahim Ozso, 

Afyon 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Üye 
Ali Su 

tçel 

Üye 
M. Kazım Dinç 

Kocaeli 

Üye 
ibrahim Artsoy 

Niğde 

Başkanvekili 
AH Uyar 

Hatay 

Kâtip 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 
Ergun özdemir 

Giresun 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Y. Fevzi Arıct 

tçel 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Muh. Şerhim var. 

Üye 
M. Emin Sever 

Muş 

Üye 
Cemal Alişan 

Samsun 
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Üye \ . - . Üye 
Mustafa Kılıçarslan A. Fevzi Inceöz 

Sakarya Tokat 

Üye Üye 
Kemaîettin Göktaş Fahri Gündüz 

Trabzon Uşak 

KARŞI OY YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1. Kanun tasarısının genel gerekçede, komisyonda açıklanan gerekçeler ve verilen izahat
larda öne sürülen "İşsizliği önleyici-azaltıcı" bir sonuç doğurmayacağı ve düzenleme içerme
diği, ' . • ' • • 

2. Tasarının genel yönüyle ve çoğunlukla TC. Emekli Sandığı iştirakçilerine yönelik bir 
kısmî fayda sağlamaktan ötede sonuç getiremeyeceği ve bu sonucunda istismara açık uygula
malar doğuracağı, 

3. Asgarî yirmi ve onbeş yıl sonrasının tesbitinin bu denli aceleyle ortaya atılmasının 2 
nci maddedeki kuşkularımızı doğruladığı, 

4. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumlarının aynı veya ayrı çatı altında da olsa verecekleri 
hizmetler yükümlülüğünün eşitienebilmesi, aktüer durumlarının dengelenebilmesi, yönetimle
rinde çalışanların ağırlıklı olarak yer alması, kaynaklarını kullanımda ve iç düzenlemelerinde 
özerkleştirilmesi gibi çeşitli temel sorunlarını giderici ve işleyişinin sağlıklı olmasını sağlayıcı 
düzenlemelerle birlikte konunun ele alınması gereğinin bulunduğu, 

5. Aciliyetin emekli yaşı sınırından ziyade -ki bu düzenleme belirtildiği gibi asgarî 15, 
20,25 sene sonrasını hedefleyen bir aciliyettir.- Bu kurumların emekli, malûl, dul ve yetimlerin 
aylıklarının bağlanma koşulları ile seviyelerinin düzenlenmesinde olduğu, bu nedenle teklifin 
eksiklik taşıyarak iştirakçilere fiilen hiçbir fayda sağlamayacağı, 

6. Yukarıda sayılan nedenlerle yeni ve kapsamlı bir düzenleme yapılmasının gerekli ol
duğu, acil olarak emekli, dul, yetim ve malûllük ücretlerinin de birlikte ele alınması halinde 
tasarının fiilî ve ümid edilen sonuçlar doğurabileceği, 

7. Bu konulardaki itirazı kayıtlarımıza yer verilmediği için tasarıya olumlu oy veremeye
ceğimi ve üzerinde söz hakkımın saklı tutulmasını arz ederim. 

Emin Kul 
İstanbul 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu , 21.7.1992 
EsasNo. : 2/82, 2/89 

Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından hazırlanarak, 11.1.1992 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonunda görüşüldükten sonra 17.1,1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
"T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi" ile Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu ve ilgisi nede
niyle İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştirilmesi kararlaştırılan Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin tarafından hazırlanarak 10.1.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve 15.1.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "8.6.1949 Tarihli ve 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 21.1.1992 tarihinde yaptığı 6 ncı birleşimde Hüküme
ti temsilen Devlet Bakanı Şerif Ercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilişkin kanunlarda yapılan deği
şiklikler ile iştirakçilerin emeklilik haklarını elde edebilmeleri için (20) ve (25) yıllık fiilî hizmet 
sürelerine ilave olarak kadın iştirakçiler için (45), erkek iştirakçiler için ise (50) yaş şartı getiril
miştir, Bu durum hem çalışan kişileri moral olarak, olumsuz etkilemekte hem de Devlet, kad
rolarında yeni istihdam imkânlarını kısıtlamaktadır. Söz konusu teklifler, kadın iştirakçilerin 
(20), erkek iştirakçilerin (25) fiilî hizmet yılını doldurmaları halinde, yaş şartı aranmaksızın 
istekleri üzerine emekli olabilmeleri imkânım getirmekte, bu suretle belirtilen olumsuzluklar 
giderilmeye çalışılmakta, devlet kadroları rahatlatılmak istenmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Devletin zaten kıt olan kaynaklarının, erken emeklilik sisteminin getirilmesi ile sosyal 

güvenlik kurumlarına aktarılmasının doğru olmayacağı, 
— Türkiye'de emeklilik yaşının tüm Avrupa ülkelerinden daha düşük olduğu, yaş sınırı

nın kaldırılmasıyla sosyal güvenlik sisteminin gerçek sorunlarının çözümüne imkân bırakılma
yacağı, 

— Gelir dağılımı, işsizlik, mevcut emeklilerin durumu, kalifiye elemanların emekliliği ha
linde iş veriminin azalacağı, sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengesini bozucu ve eko
nomiye olumsuz etkisi açısından teklifin faydadan ziyade olumsuz yönlerinin bulunduğu, 

gibi eleştirilerin yanında, 
— Teklifin, işsizliğin azaltılması ve sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi için olumlu 

bir girişim olduğu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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— Emekli kişiye ödenen aylığın, çalışan kişinin aylığının yarısı kadar olduğu, bu nedenle 
Devlete bir yük getirmeyeceği, kaldı ki mevcut mevzuata göre emekli olduktan sonra bir başka 
kurumda çalışanlardan % 24 oranında prim kesildiği, 

— 1983 yılında emekli olacaklara yaş sınırının getirilmesiyle, kesintisiz 30 yıl süren bir 
statünün değiştirildiği, müktesep hakkın ihlal edildiği, yapılan değişiklik ile 1983 yılı önceki 
uygulamaya dönüldüğü, 

şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. Yapılan bu eleştiri ve önerilere Hükümet adı
na yapılan açıklamalarda; 

— Teklif kanunlaştığı takdirde, yapılan hesaplamalara göre 86 248 erkek, 63 302 kadın 
olmak üzere toplam 149 550 iştirakçinin bu uygulamadan yararlanabileceği, ancak bu kişiler
den % 10 veya % 20 sinin bu hakkını kullanacağının tahmin edildiği-ve getireceği malî külfetin 
de iştirakçilerden % 10'unun emekli olması halinde 1 trilyon, % 20'sinin emekli olması halin
de ise 2 trilyon civarında olacağı, çalışanlar ile emekli olanların maaşları arasındaki fark gözö-
nünde tutulduğunda malî yükün karşılanabilir düzeyde olduğu, şeklindeki açıklamalardan sonra 
teklif Komisyonumuzca da benimsenerek Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metni esas alın
mak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen, 
Yürürlük ile ilgili 7 nci madde Kanun tekniğine uygunluğu sağlamak için yeniden düzen

lenerek, Yürütmeyle ilgili 8 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz kamunun ve çalışanların beklentilerine biran önce cevap verebil
mek amacıyla İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşüle
bilmesi hususunu istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
x Ilyas Akta} irfan Gürpınar 

Samsun , Kırklareli 

Bu Raporun Sözcüsü Kâtip 
Alaettin Kurt -. Haydar Oymak 

Kocaeli Amasya 

Üye Üye 
Veli Andaç Durak Halil Demir 

Adana Aksaray 

Üye Üye 
Mehmet Nedim Budak Hüseyin Balyalı 

Ankara Balıkesir 
Muhalefetim eklidir 

Üye Üye 
Melih Pabuççuoğlu Necmi Hoşver 

Balıkesir , Bolu 
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Üye 
Mustafa Çüoğîu 

Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
I$ın Çelebi 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Mehtnet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Ydrnaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Wi Aksoy 

İzmir 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
M. Doğan Ölmeztoprak 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Rejaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
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21.1.1992 

MUHALEFET ŞERHİ 

2/82 ve 2/89 Esas sayılı Kanun tekliflerini 

1) Gelir dağılımını bozucu 
2) İşsizliği artırıcı 
3) Mevcut emeklilerin durumunu bozucu 
4) Kamuda çok kalifiye elemanların emekliliğini teşvik ederek kamu hizmetlerinin kalite

sini düşürücü 
5) Emeklilik kurumlarını iflasa sürükleyerek ekonomiyi yıkıcı 
6) Vergi gelirleriyle, emeklilik kurumlarına desteği mecbur kılacak sosyal adaleti zedele

yici bulduğumuz için muhalifiz. 

Mehmet N. Budak Işın Çelebi 
Ankara İzmir 

Ekrem Pakdemirli Adnan Kahveci 
Manisa İstanbul 

Rû}tü Kazım Yücelen Güneş Taner 
İstanbul İstanbul 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yasa tasarısı toplumdaki bazı bireylere (İşçilere, Memurlara, Esnafa) yarar sağlıyor gö
rünmesine rağmen, kamu yararına ve içinde bulunulan ekonomik koşullara, ortama ters düş
mektedir. 

Herşeyden önce, sosyal güvenlik kurumlarımızın malî açıdan ne denli zor durumda ol
duktan açıktır. Yasa, bu kurumlara ve bu kurumlara güvence sağlayan devlete büyük yük yük
leyecektir. 

Primleri, emekli maaş ve ücretlerini karşılayamayan sosyal güvenlik kurumlarına bütçe
den her yıl düzenli malî transferler yapılması zorunlu olacaktır. Enflasyonun temel nedeni olan 
bütçe açığı büyüyecektir. Erken emeklilikle, ekonomiye çıkarılacak olan ek satınalma gücü ta
lep artışına neden olarak enflasyonu kamçılayabilecektir. 

Yasa işsizlik sorununu da çözmeyecektir. Ekonomide yaygın olarak ortaya çıkacak "Primsiz 
ucuz emek arzı", işverene çekici geleceğinden istihdam düzeni ve dengesi olumsuz etkilenecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışanların, işe başladıkları dönemde yaş sını
rının bulunmaması, o kişiler için kazanılmış hak oluşturmaz. Kamu hukukunda kazanılmış 
haklar değil, statüler vardır; onlar da kazanılamaz. 

Yasa ile çıkarı gözetiliyor gibi görünen işçiler, memurlar ve esnaf sonuçta bu yasanın yara
tacağı olumsuz koşullardan olumsuz etiklenecektir. 

Nami Çağan 
İstanbul 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERÎ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜ
NEŞ MÜFTÜOĞLU, DURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN, ADANA MİLLETVE
KİLİ BEKİR SAMİ DAÇE İLE SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKAN-

VEKİLİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALINAK'IN TEKLİFİ 

TJC Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Teklifi 
•• • - • ' . - . ' ı ' • . . • • ' • • ' ' - ' 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 
birinci bendi ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. / 

"Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekle
ri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden kadın ise 
20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine," 

MADDE 2. — 2.9.197İ tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinin (b) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır." 
MADDE 3. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 36 nci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"35 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 

25 yıldan az hfer tam yıl için % 1 indirim yapılır." 
MADDE 4. — 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"Madde 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; v 

a) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, 
' b) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 

şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi öde

miş olanlara da kısmî aylık bağlanır." 
MADDE 5.— 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik ödenmiş her tam yıl 

için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır." 
MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) fık

raları ile bu maddenin son fıkrası ve aynı Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçici 174 
üncü maddesi, 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi, yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu Kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, Eğitim ve öğretim 
Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
Türkiye. Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TXX Emekli Sandığı Kanunu, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabı
na Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
2925 Sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2926 sayılı Kanunun 18 
inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlı
lık aylıkları 25 yıldan eksik prim ödenmiş her 
tam yıl için «% 70 oranı ikişer eksiltilerek he
saplanır." 

MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) 
fıkraları ile bu maddenin son bendi ve aynı 
Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçi
ci 174 üncü maddesi, 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 
ek 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinin (a) bendi, yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. Ancak, Eğitim ve öğretim 
Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 
L7.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabı
na Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
2925 Sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 6 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun, Eğitim ve Öğ
retim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 
1.7.1992 tarihinde, diğer personel için yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 




