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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Karabük Milletvekili Hasan Bilir, Karabük İli ve Kardemir AŞ'nin sorunlarına ilişkin gündem-

dışı konuşma yaptı. 
Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, hükümet tarafından çeşitli bölgelerde uygulanmak 

istenilen farklı elektrik ücret tarifelerine, 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, son zamanlarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gün

deme getirilen ve uygulamaya konulan ilköğretim ders kitaplarının bedava dağıtılması ve ders 
kitaplarıyla ilgili diğer konulara, 

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi. 
Tarım ve Köyişleri Eski bakanlarından Mustafa Taşar ve Hüsnü Yusuf Gökalp ile Devlet Eski 

Bakanı Mustafa Yılmaz haklarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazır
lanan inceleme raporlarının, Başbakanlığın 1.7.2003 tarihli yazısına ekli olarak Anayasanın 100 ün
cü maddesine göre Başkanlığa intikal ettirildiğine; Meclis soruşturması önergelerinin, sadece mil
letvekilleri tarafından en az 55 imzayla verilebildiğine, böyle bir önerge olmadan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir iş
lemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, 
konunun, Genel Kurula sunulması ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıl
masının Başkanlıkça uygun mütalaa edildiğine; konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresinin okutulup, 
Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, Başkanlıkta bulunan dosyaların sayın milletvekillerinin 
tetkik ve değerlendirilmesine açılacağına ilişkin Başkanlıça duyuruda bulunuldu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Malez
ya ve Pakistan'a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak et
mesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Genel Kurulun 15.7.2003 Salı günkü (bugün) Birleşiminde sözlü soruların ve denetim 
konulannın görüşülmemesine, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 42 nci sırasında yer alan 202 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 3 üncü sırasına, 12 
nci sırasında yer alan 59 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 7 nci sırasına, 13 üncü sırasında yer 
alan 125 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 157 sıra sayılı 
kanun tasansının bu kısmın 9 uncu sırasına, 4 üncü sırasında yer alan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 
bu kısmın 10 uncu sırasına, 5 inci sırasında yer alan 160 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 11 in
ci sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 162 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 12 nci sırasına, 7 nci 
sırasında yer alan 85 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 13 üncü sırasına, 8 inci sırasında yer alan 
169 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 14 üncü sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 185 sıra sayılı 
kanun tasansının bu kısmın 15 inci sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 186 sıra sayılı kanun tasarısının 
bu kısmın 16 ncı sırasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 220 
sıra sayılı kanun tasansının, 48 saat geçmeden, bu bölümün 4 üncü sırasına, 221 sıra sayılı kanun 
tasansının 48 saat geçmeden, bu bölümün 5 inci sırasına, 222 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geç
meden, bu bölümün 6 ncı sırasına alınmasına, 16.7.2003 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların 
görüşülmemesine; çalışma sürelerinin 15.7.2003 Salı, 16.7.2003 Çarşamba ve 17.7.2003 Perşembe 
günkü birleşimlerinde 15.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında olmasına ilişkin AK Parti Grup 
önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 

Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/125) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesinin ise, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Açıklandı. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146) görüşmeleri, daha 
önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden; 

6 ncı sırasına alınan, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/294) (S. Sayısı: 222), 

7 nci sırasına alman, Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/394) (S. Sayısı: 59), 

8 inci sırasına alınan, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/407) (S. Sayısı: 125), 

18 inci sırasına alınan, Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğ
retim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesinin (2/23) (S. Sayısı: 129), 

19 unöü sırasına alınan, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/356) (S. Sayısı: 138) 

20 nci sırasına alman, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'm 
Her Yıl "Laiklik ve öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifinin ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesinin (2/93) (S.Sayısı: 139), 

21 inci sırasına alman, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gök-
çedere ve Masat Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesinin (2/17) (S. Sayısı: 140), 

22 nci sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri 
Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması 
Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/140) (S. Sayısı: 161), 

Görüşmeleri, komisyon ve hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendi. 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152) 24 üncü maddesine kadar kabul edildi; İçtüzüğün 88 
inci maddesine göre, istemi üzerine, kanun tasarısının tümünün bir defaya mahsus olmak üzere 
Komisyona geri verildiği açıklandı. 

3 üncü sırasına alman, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/623) (S. Sayısı: 202), 

4 üncü sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Çeşit
li Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun (1/633) (S. Sayısı: 220), 

5 inci sırasına alınan, Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
(1/627) (S. Sayısı: 221), 

Yapılan görüşmelerden sonra, 
9 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının (1/414) (S. Sayısı: 157), 

10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün (1/468) (S. Sayısı: 159), 

11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının (1/518) (S. Sayısı: 160), 
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12 nci sırasına alınan, Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişin 
153 Sayılı Sözleşmenin (1/427) (S. Sayısı: 162), 

13 üncü sırasına alınan, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin (1/409) 
(S.Sayısı: 85), 

14 üncü sırasına alınan, İş Kazalarının önlenmesine (Gemiadamlan) İlişkin 134 Sayılı Sözleş
menin (1/502) (S. Sayısı: 169), 

15 inci sırasına alınan, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün 
(1/487) (S. Sayısı: 185), 

16 ncı sırasına alınan, M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa'da Ortak İmali İçin Endüstriyel Or
ganizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Temsilen Millî Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Millî 
Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir 
Numaralı Değişiklik Ekinin (1/588) (S. Sayısı: 186), 

17 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün (1/391) (S. Sayısı: 156), 

23 üncü sırasına alınan, Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleş
menin (1/503) (S. Sayısı: 170), 

24 üncü sırasına alınan, Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin 
(1/507) (S. Sayısı: 172), 

25 inci sırasına alınan, Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı 
Sözleşmenin (1/509) (S. Sayısı: 174), 

26 ncı sırasına alınan, Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da ölümü Halinde Ar
matörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin (1/497) (S. Sayısı: 164), 

27 nci sırasına alınan, Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı 
Sözleşmenin (1/498) (S. Sayısı: 165), 

28 inci sırasına alınan, Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Söz
leşmenin (1/501) (S.Sayısı: 168), 

29 uncu sırasına alınan, Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 
Sayılı Sözleşmenin (1/506) (S.Sayısı: 171), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının görüşmelerini müteakiben 
elektronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
30 uncu sırasına alman, Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının( 1/508) (S. Sayısı: 173) görüş
melerini müteakiben tümünün elektronik cihazla oylanması sırasında sistemde meydana gelen arıza 
sonucu, grupların da muvafakatıyla, 

16 Temmuz 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.43'te son verildi. 
Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Enver Yılmaz Yaşar Tüzün 
Ordu Bilecik 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 153 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

16.7.2003 ÇARŞAMBA 

Raporlar 

1.- İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/550) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 16.7.2003) (GÜNDEME) 

2.-15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 
16.7.2003) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

16 Temmuz 2003 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini 
açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisin
de Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
İlk söz, sözleşmedışı ve kota fazlası tütünler ile doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin söz 

isteyen, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

/.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, sözleşmedışı ve kota fazlası tütün ile doğrudan gelir 
desteği ödemelerine ilişkin gündemdışı konuşması 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetimizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, yine, başımızı ağrıtan, canımızı sıkan bir konuyla ilgili gün
demdışı söz almış bulunuyorum. Gönül arzu ederdi ki, bununla ilgili söz almayalım, bunları hiç 
konuşmayalım, bu konuları aşmış olalım; ama, yine, bunları konuşacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tütüncüsünün hali perişan. Bu perişan yapı, her geçen gün, alabil
diğine ve acımasız bir şekilde devam ediyor. Ülkemizdeki tütün üreticimiz, maalesef, sahipsiz kal
mış, kota fazlası tütünler ve sözleşmedışı tütünler ellerinde kalmış; bununla ilgili, iktidarın söylem
lerin ve gazete demeçlerine rağmen, buna, hâlâ, bir çözüm bulunabilmiş, çare bulunabilmiş değil
dir. Bu sahipsizlik, mutlaka kalkmalıdır. Bugünkü iktidar, geçmiş hükümetleri suçlayarak, ken
disini, tütün konusunda aklayamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının sekiz aylık döneminde, 
çiftçilerimiz, maalesef, yüzde 15 oranında daha da fakirleşmiş, daha da eziyet çeker bir duruma gel
miştir. 
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Tarım, toplumumuzun tamamını ilgilendirir. Öyle ki, bugün gelen faksla, İzmir Ticaret 
Odasının, Ege Bölgesi Sanayi Odasının, Ticaret Borsasının, Deniz Ticaret Odası Şubesinin, Ege İh
racatçıları Birliğinin, doğrudan gelir desteğiyle ilgili ödeme talebi bizlerin eline ulaşıyor ise, doğ
rudan gelir desteğinin içerisinde bulunduğu durumu, odalarımızın, sanayicilerimizin bile anladığı 
görülür; bu, tarım ayağa kalkar ise ülkenin de ayağa kalkacağının bir gerçeğidir. 

Sayın Bakan burada değil gördüğüm kadarıyla; ama, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeli, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı, taraf olmak mecburiyetindedir; üretimden yana, emekten yana, alın-
terinden yana taraf olma mecburiyeti vardır. Tek başınıza iktidarsınız; tek başına iktidar olanın, 
tarımla ilgili problemleri, sıkıntıları çözme mecburiyeti vardır. Ülkemizin bütün problemlerini çöz
mek için yeterli sayınız vardır ve tek başınıza iktidarsınız; tutan yok, çözmek mecburiyetindesiniz. 

Doğrudan gelir desteğiyle ilgili borçlusunuz değerli arkadaşlarım. Doğrudan gelir desteğinde, 
insanlarımız alacaklı; lütfen, borcunuzu ödeyiniz. Söylediğiniz sözlerin arkasında yer alın. "En kısa 
zaman" diye bir tabir var. Bakanımızın, geçenlerde, yine doğrudan gelir desteğiyle ve tarımdaki 
problemlerle ilgili konuşmama vermiş olduğu bir yazılı cevap var. Bu yazılı cevapta, sevgili ar
kadaşlarım, bahane sunmaya, bahane ileri sürmeye hakkınız yok. "Doğrudan gelir desteği 
ödemelerinin tamamının mayıs ayında yapılamamasının başlıca nedeni, mazot desteğinin öne alın
mış olmasıdır." Böyle bir cevabı kabul etmek ve böyle bir cevabın arkasına sığınmak mümkün 
değildir. 

Yine, Bakanımızın vermiş olduğu cevapta şöyle bir tabir var: "En kısa zaman..." En kısa zaman 
nedir arkadaşlar? En kısa zaman, seneye göre mi kısa zaman, haftaya göre mi? Bir gün müdür kısa 
zaman, bir sene midir? Devlet bürokrasisi içinde, devlet söylemi içinde "en kısa zaman" diye bir söy
lem, son derece hatalı bir söylemdir. Sürenin konulması ve bu sürenin arkasında yer alınması lazım. 

Doğrudan gelir desteğiyle ilgili olarak, hâlâ 2002 yılının doğrudan gelir desteği ödemelerini 
konuşuyoruz. Halbuki, şu anda, 2003 yılının yedinci ayındayız. 2003 yılının doğrudan gelir desteği 
ne zaman ödenecek; bu insanlar bunu bekliyor. İnsanlarımız, ürünlerini ekti; bugün ürünlerini top
lamak üzereler, ürünlerini satmak üzereler. Bunlarla ilgili son derece ciddî ve gerçekçi çalışmaları 
önümüze koymak mecburiyetindesiniz. 

Hükümet olarak, kaynak bulmakta probleminiz yok; son derece becerikli bir şekilde, orman 
alanları satılıyor, vergi barışı ilan ediliyor, ekvergiler çıkıyor, İslamî bonolar çıkıyor, okulların satıl
ması kamuoyunun gündemine taşınıyor. Akşam yatılıyor, sabah satacak bir şey bulunuyor. Bu kadar 
bol kaynak varken, kaynak yokluğundan bahsederek tarımla ilgili insanlarımıza kaynak 
bulamamanın mazereti arkasına saklanamazsınız. 

Sizlerin bu aralar unuttuğu; ama, benim elimin altında an bir şeyi takip ediyorum. Değerli ar
kadaşlarım, seçim bildirgeniz önümde duruyor; bakıyorum, takip ediyorum. Acil Eylem Planınız 
elimde duruyor, Hükümet Programınız elimde duruyor; bunlara bakıyorum, bunları takip ediyorum; 
ama, gördüğüm kadarıyla, siz, bunları unutmuşsunuz. Bunları unutmayın, elinizin altına koyun ve 
takip edin; söylediğiniz sözün arkasında yer alın; temiz, dürüst, ahlaklı siyasetçinin örneğini gös
terin. (CHP sıralarından alkışlar) Zorla, adınızı "AK Parti" diye dikte ettirmeye çalışmayın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) -Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Çalışmalarınızla, üretime vereceğiniz destekle, ülkemize sunacağınız alternatiflerle ve icraat

larınızla adaletli olun, o zaman "ak" olmayı hak edin. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 
Gündemdışı ikinci söz, orman yangınları konusunda söz isteyen Antalya Milletvekili Osman 

Akman'a aittir. 
Buyurun Sayın Akman. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

2.- Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, orman yangınlarının ülkemize verdiği zararlar ile bu 
uğurda hayatlarını kaybeden orman çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gün
demdışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman yangınları konusun
da gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Orman varlığımız, çevre ve insanlarımız için vazgeçilmez unsurlardandır; ülkemizin ak
ciğeridir, su kaynaklarımızın fîltresidir, barındırdığı tüm canlılarla, halkımızın dinlenme ihtiyacı 
dahil olmak üzere, turizme katkılar ve her türlü maddî manevî fonksiyonlar sağlamaktadır. 

Ülkemizin orman varlığı 20 200 000 hektarken, son yıllardaki ağaçlandırma çalışmaları sonucu 
20 700 000 hektara çıkmıştır; bunun ülke yüzölçümüne oranı yüzde 29,9'dur. Ne var ki, ülkemiz, Ak
deniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle, özellikle içinde bulunduğumuz yaz mevsimi başta ol
mak üzere sürekli olarak orman yangınlarına maruz kalmaktadır. Bu kuşakta yer alan ormanlarımızın 
yüzde 58'ine tekabül eden 12 000 000 hektarlık kısmı -birinci ve ikinci derecede olmak üzere- yan
gına çok hassas durumdadır. Bu nedenle, orman yangınları ülkemiz için son derece önemlidir. 

Orman yangınları iklime bağlı olarak değişmekle birlikte, 2000 yılında 14 412 hektar, 2003 
yılında, 15 Temmuz itibariyle 1 689 hektar alan zarar görmüştür, yanmıştır. 

Yangınlar nedeniyle, başta orman ağaçları, orman altında yetişen her türlü faydalı bitkiler ile 
ormanda barınan, ormana ve çevreye sayısız yararları olan hayvanlar yok olmaktadır. Görüldüğü 
gibi, kayıp sadece maddî değil, aynı zamanda, bütün dünyayı etkileyen ekolojik dengenin bozul
masıdır. Çevre ve Orman Bakanlığının, bu yangınlara karşı tedbirler aldığını, makine, ekipman ve 
personel gücü olarak, karadan ve havadan, kesintisiz en kısa zaman içerisinde müdahale etmekte ol
duğunu memnuniyetle görmekteyiz. Ayrıca, bir Millî Savunma Komisyonu üyesi olarak, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizi, bu konudaki duyarlılıkları ve orman yangınlarında önleyici ve söndürücü 
çalışmalarından dolayı kutluyorum; ancak, her türlü tedbire rağmen, kasıt unsuru, ihmal ve dikkat
sizlik sonucu, bazen de kazaen enerji ve nakil hatlarında meydana gelen kopmalar vesaire gibi 
sebeplerle yangınlar çıkmaktadır. 

Havadaki neme, rüzgârın şiddetine ve yerine bağlı olarak yangının şekli ve büyüklüğü değiş
mektedir. Ben, yüzde 55'i orman olan bir ilin, Antalya'nın milletvekiliyim. Bu oran, Türkiye 
genelinin yaklaşık 2 katıdır; ayrıca, bu bölge, yangına en hassas bölgelerden birisidir. 

Zamanla, görmekteyim ki, orman köylülerinin, ormana sevgisi ve yangına karşı hassasiyetleri 
artmıştır. Bunda, orman teşkilatı mensuplarının orman köylüsüyle yakın irtibatı ve onların dertlerini 
beraber çözme gayreti içerisinde, köylülerin de orman varlığının kıymetini iyi anlamış olmalarının 
ve bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin payı olduğu görülmektedir; ancak, yapılanlar yeterli 
değildir. Yangın mevsimi, bazen, havanın kurak geçmesi de dikkate alınarak uzatılmalıdır. Av mev
simi de, yangınların en çok çıktığı ağustos ayında açılmaktadır; bu tarih de, daha ileriye alınmalıdır. 
Orman köylüleri, bu konuda, gerek Çevre ve Orman Bakanlığının düzenleyeceği etkinliklerle 
gerekse medyanın vereceği destekle daha da bilinçlendirilmelidir; halk buna hazırdır. 

Seçim bölgemizde, insanlar, bize, orman yangınlarıyla ilgili alınabilecek tedbirler konusunda 
önerilerde bulunmaktadır. Örneğin, Çevre ve Orman Bakanlığının uygulamakta olduğu, ağaçların 
alt dallarının budanması uygulamasını halkımız da bize önermektedir. Bu kadar hassasiyeti olan or
man köylülerinin orman gelirlerinden aldığı payın artırılması gerekir. Bu gibi iyileştirmeler, orman 
köylüsünün, ormanı sahiplenme ve onu koruma duygusunu daha da artıracaktır. 
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Orman personelinin, yangınları önlemede çok duyarlı olduğunu, cansiparane çalıştığını, hatta, 
bazen yangını önleme çalışmalarında canlarını feda ettiklerini görmekteyiz. Bu arada, 1997 yılında, 
ilimde, Düzlerçamı Orman yangınında şehit verdiğimiz Orman Yüksek Mühendisi Osman Çolpak'ı 
ve yangın işçisi Ahmet özcan'ı rahmetle anıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akman, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
OSMAN AKMAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Canlarını feda edercesine içtenlikle çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesinin, on

ların çalışma isteğini daha da artıracağına inanıyorum. 
Değerli milletvekilleri, son günlerde, özellikle, yine, Akdeniz kuşağında yer alan Bodrum'da 

orman yangını çıkmıştır; hamd olsun, kısa sürede söndürülmüştür. Kamuoyu, yangınların çıktığı 
yerin tanınmışlığından daha fazla etkilenmektedir. Meşhur olan yerlerde orman yangınlarının sıkça 
çıkması, her zaman olduğu gibi, kasıt unsurunu daha fazla akla getirmektedir. 

Yangınların önlenmesinde, halkımıza, Çevre ve Orman Bakanlığına görev düştüğü kadar; hal
kı bilinçlendirme açısından, iktidarıyla muhalefetiyle, bütün milletvekillerine de görev düşmektedir. 

Başkana şükranlarımı, sizlere saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akman. 
Konuşmaya, hükümet adına, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemiz ormanlarının çok önemli bir kısmının, yüzde 58'inin yangına hassas bölgelerde ol

ması, Adana'dan başlayıp, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'a kadar uzanan bu 
Akdeniz havzası içerisinde, yazın sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması, hava rutubetinin, 
neminin de yüzde 10'lara kadar düşmüş olması, maalesef, orman yangınlarını fevkalade tehlikeli bir 
noktaya taşımaktadır. 

Orman varlığımızın yeterli olmadığını; Türkiye'yi -tek başına- destekleyebilecek, bes
leyebilecek oranda olmadığını; Türkiye'nin dünyada orman zengini ülkeler arasında yer almadığını 
biliyoruz. Biz, bugüne kadar, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı marifetiyle, Tür
kiye'nin orman alanlarının genişletilmesi, Avrupa ve dünyada, orman varlığı açısından kendi ken
dine yeten bir ülke haline gelmesi için ciddî çalışmalar yaptık ve önemli adımlar attık. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta, değerli milletvekili arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
Muğla'da, Bodrum'da 2 yangın, daha sonra da Marmaris'te 1 yangın meydana geldi. Fevkalade en
teresan bulduğumuz bu yangınların çıkış şekli, zamanı, takvimi, bizi, konuyla alakalı olarak daha 
titiz, daha şüpheci davranmaya sevk etmektedir; çünkü, Bodrum'da bundan bir hafta önce çıkan 
yangın devam ederken, birkaç saat sonra, bir başka noktada bir başka yangın çıkıyor. Dün, Bod
rum'da Konakönü mevkiinde başlayan yangın devam ederken, 1,5 saat sonra, bir başka noktada bir 
başka yangın daha çıktı. Bu tür yangınların, Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından fevkalade 
kritik olan, marka olan bölgelerinde çıkmış olmasının altını, bilhassa, çizmekte fayda görüyoruz; 
çünkü, bunların, sıradan insanların kusurlarından kaynaklanabileceğini kabul etmek mümkün değil
dir. Zaten, konuyla alakalı gerek Bakanlığımızın ilgili birimleri ve gerekse valilik tarafından, fail
lerin tespiti ve yangınların sebepleri hakkında bölgede çok ciddî bir çalışma sürdürülmektedir. 
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Bakın, biz, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığı olarak orman yangınlarının 
önlenmesiyle alakalı temel stratejiyi iki ayak üzerine oturttuk: Bu iki ayaktan biri, orman yangınının 
çıkmasına engel olmak, onu önlemek. Bunun için eğitim, bunun için propaganda, bunun için 
denetim, bunun için bölgede jandarmanın ve bizim ilgili birimlerimizin devriye gezmeleri noktasın
da üst düzeyde bir duyarlılık ve tedbir, sonuna kadar alınmıştır. Elbette ki, her hal ve şart altında, 
hangi tedbiri alırsanız alın orman yangınlarının çıkmasına mani olamıyorsunuz. Stratejimizin ikin
ci ayağı da çıkan yangına çok kısa süre içerisinde müdahale etmek ve bunu en az kayıpla telafi et
mek, yangını söndürmektir. 

Bu son çıkan yangınlara teşkilatımızın 15-20 dakikalık bir süre içerisinde müdahale ettik
lerinin, bölgedeki hava unsurlarımızla, kara unsurlarımızla, asker, sivil, köylü ve yangın söndürme 
işçilerimizle gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizmekte fayda görüyorum. 

Biliyoruz ki, orman yangınlarının yüzde 95'i insan unsurundan kaynaklanmaktadır; dolayısıyla, 
insanların bu konuda bilinçlenmesinin esas olduğunu, temel olduğunu, ancak bilinçlenmiş insanların; 
yani, ormana, çevreye ve yeşile karşı sevgiyle dolu insanların ormanı koruyabileceğini biliyoruz. 

Bölgedeki orman yangınlarına müdahale etmeyle alakalı bizim donanımımız noktasında da siz
leri kısaca aydınlatmak istiyorum: Bizim, şu anda, 150 tane ağır iş makinemiz, 750 civarında 
arazözümüz, Bakanlığımızın malı olan 6 tane helikopter, 2,5 ton kadar su atan 10 tane helikop
terimiz, Türk Hava Kurumundan kiralamış olduğumuz 15 adet yangın söndürme uçağı -bunlar, 1,5 
ton civarında su atmaktadır- Türk Hava Kuvvetlerinden 3 tane C-130 uçağı -ki, bunlar 10 ton kadar 
su atmaktadır- ve geçtiğimiz hafta içerisinde Jandarma Genel Komutanıyla yapmış olduğumuz 
mutabakat neticesinde -helikopterle alakalı bir protokol de yaptık-jandarmanın elindeki helikopter
lerden, yangın söndürme aparatı takarak kullanabilecek olduğumuz 5 tane helikopter olmak üzere, 
elimizde, yangınlarla mücadelede kullanabilecek olduğumuz toplam 39 tane uçak ve helikopterimiz 
var. Bunların, elbette ki, gerekli operasyonları yapma noktasında, gerekli müdahaleleri yapma nok
tasında üzerlerine düşeni bihakkın yerine getirdiklerini, fevkalade faydalı çalışmalar yaptıklarını, 
operasyonlar yaptıklarını da, onlara bir teşekkür sadedinde söylenmesi gereken söz olarak burada 
dikkatlerinize arz ediyorum. 

Tabiî, Türkiye, orman yangınları açısından, Akdeniz çanağındaki Portekiz, İspanya, Fransa, 
İtalya ve Yunanistan'la mukayese edildiği zaman, acaba ne durumdadır; bunu da, kamuoyunun, 
değerli milletvekili arkadaşlarımızın bilmesinde fayda vardır; çünkü, eyvah, ormanlarımız yanıyor, 
yandı, kül oldu, bitti!.. Elbette ki, orman yangınlarından, Türkiye'deki, zerre kadar vicdanı ve insafı 
olan her Türk insanının yüreği fevkalade rahatsız olur, ıstırap duyar. Ancak, hesabı da doğru ortaya 
koymak lazım. Türkiye, saymış olduğum Akdeniz havzasındaki bu ülkelerle mukayese edildiği 
zaman nerededir? Son on yılın ortalamaları alındığı zaman, Türkiye'nin son on yıl ortalamalarında 
orman yangınlarında kaybetmiş olduğu alan 14 000 hektardır. Türkiye, son on yılda ortalama 14 
000 hektar orman alanı kaybetmişken, bu rakam, Fransa'da 19 000 hektardır, Yunanistan'da 55 000 
hektardır, İtalya'da 98 000 hektardır, İspanya'da 148 000 hektardır. Yine, orman varlığına oran
ladığımız zaman; yani, birim ormanda onlar ne kaybediyorlar biz ne kaybediyoruz -çünkü, yüzöl-
çümümüzün genelde daha fazla olması münasebetiyle, biz, daha fazla ormana sahibiz- diye bak
tığımız zaman -hava imkânı, hava operasyonları ve termal kameralar açısından Fransa ve İtalya ile 
Türkiye'yi mukayese etmek mümkün değildir ama- biz, birim ormanda 0,068 kaybetmişken, bu, 
Fransa'da 0,111'dir, Yunanistan'da 0,845'tir, İtalya'da 0,908'dir. Bu ifadelerden şunu anlıyoruz ki, 
Türkiye, Yunanistan'dan 10 kat daha iyidir, İtalya'dan 15 kat daha iyidir. Rakamlar, bugün, herkesin, 
internetten bakabilecek olduğu, görebilecek olduğu bilgilerdir. 

Yine, orman yangınlarıyla mücadele için nisan ayında başlatmış olduğumuz en üst düzeydeki 
alarmı, bizim bütün birimlerimizin bu konudaki hassasiyetlerini, titizliklerini, işte, bu neticeyi or
taya koyma noktasında, fevkalade önemli addediyoruz; yani, biz, Fransa ve İtalya'ya göre sınırlı im
kânlara sahip olmamıza rağmen, orman yangınlarıyla mücadelede onlardan çok daha iyi neticeler 
almaktayız. 
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Yine, Türkiye'de ormanlar azalıyor mu artıyor mu?.. Eyvah, ormanlar elden çıktı!.. Bakın, 
FAO'nun resmî rakamlarını veriyorum: Son otuz yıl içerisinde, Türkiye'deki orman varlığı 550 000 
hektar artmıştır. Bu, hem bizim kayıtlarımız hem de FAO'nun kayıtları tarafından ortaya konulan bir 
gerçektir. Yani, Türkiye, orman yangınlarında kaybettiğinin, zaten Anayasamızın 169 uncu mad
desinin ve 6831 sayılı Orman Kanununun bize vermiş olduğu görev doğrultusunda, yılı içerisinde 
çalışması yapılıyor, ağaçlandırılması yapılıyor. 

Bir de şunu ifade etmekte fayda görüyorum: Son günlerin en moda sözlerinden birisi, işte, 
hükümet, 2/B ile alakalı Anayasa paketini gündeme getirdiği için, doğal SİT'lerle alakalı konuyu 
kamuoyunda tartışmaya açtığı için, ormanlar elden çıkıyor, ormanlar yağmalanıyor, işte buralar 
yakılacak, ondan sonra da buralar birisine bağ olacak, birisine şehir olacak, birisine villa olacak, 
birisine tarla olacak... Böyle bir şey yok. 

Bakın, sayın milletvekili arkadaşlarımıza, Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerini bir kez 
daha okumalarını naçizane tavsiye ediyorum; çünkü, Anayasamızın 169 uncu maddesinin birinci 
paragrafında, yanan ormanların acilen, öncelikli olarak ağaçlandırılır, 6831 sayılı Orman 
Kanununun, yine söz konusu olan maddeleri de, yakılan orman alanları yılı içerisinde ağaçlandırılır, 
hiçbir şekilde -bakın, altını çizerek ifade ediyorum- özel mülkiyete, özel tasarrufa konu edilemez 
diyor. Anayasanın 170 inci maddesinde yapmak istediğimiz değişiklik de, 31.12.1981 tarihinden 
önce fen ve bilim bakımından orman vasfını yitirmiş arazilerin 2/B olabileceğini ifade ediyor. Hal
buki, buradaki gerçek, bugün, Türkiye'nin neresinde, kim tarafından, nasıl yapılırsa, nasıl edilirse, 
nasıl yakılırsa yakılsın, o araziler üzerinde, hiç kimsenin bir tasarruf yetkisi ve hakkı yoktur. 

Bir şey daha ifade edeyim. Türkiye'deki yanan bütün orman alanlarını nokta nokta gezdim. 
Merak eden milletvekilleri veyahut da merak eden kim olursa olsun, onlarla birlikte o alanlar 
üzerinde helikopterle tekrar uçmaya, bölge üzerinde keşif yapmaya ben hazırım. Buradan 
kamuoyuna da ilan ediyorum, sizlere de ifade ediyorum. Bakın, bugüne kadar, yanmış ve açıkta 
bırakılmış, Türkiye'de bir tane orman alanı bana kimse gösteremez. Bir tane!.. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) Bunu, orman yangınları konusunda son derece hassas olan Türk kamuoyuna, değerli 
milletvekili arkadaşlarıma da buradan önemli bir taahhüt olarak ifade ediyorum. Kesinlikle, bu 
arazilerin alınması satılması, buraların 2/B'ye konu edilmesi, buraların SÎT'e vesaire, benzer şekil
de herhangi bir şekilde imara açılması, Anayasanın şu andaki mevcut haliyle bile mümkün bile 
değildir. Zaten, bizim değiştirmeyi ve bizim burada sizin huzurunuza getirmeyi istediğimiz paket
teki ifadelerde bu tür bir kaygı ve endişe duymaya mahal olmadığını, zannediyorum, değerli millet
vekili arkadaşlarımızın bilmesinde fayda vardır. 

Yine, değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkenin neresinde, günün hangi saatinde yangın çıkmış, 
müdahalesi nedir, bunların tamamının saatlik olarak, dakika olarak raporları bizde muntazaman 
çıkarılır. Çıkan bu raporlar, her gün saat 11.00'de Türkiye'deki ajanslara ve bütün gazetelere faksla 
geçer. Bu, sadece bugün olan bir olay değildir. Bu, bizim Çevre ve Orman Bakanlığının teamüllerin
den, geleneklerinden birisidir. Yani, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bu konudaki duyarlılığı 
onlarla birlikte paylaştığımızı ifade etmek açısından, bu tür çalışmalarımız sürmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yine bir hususu daha sizlere arz etmek istiyorum. Yanan orman alanlarıyla 
alakalı, Bakanlık olarak biz, yılı içerisinde çalışmayı yapacağız. Bakın, bu sene, Ağaçlandırma 
Genel Müdürlüğümüz marifetiyle, 105 000 hektarlık alana, takribi olarak 150 000 000 tane ağaç 
dikiyoruz, fidan dikiyoruz, sadece Bakanlık olarak; ama, sivil toplumla birlikte, bu rakamın, bu sene 
yaklaşık olarak 220 000 000'u bulacağını ifade ediyorum sizlere. 

Bakın, bu, çok önemli bir adımdır. Biz, atmış olduğumuz bu adımla, FAO'nun rakamlarıyla da, 
bizim resmî rakamlarımızla da ifade edilen 550 000 hektar olarak artmış olan ormanlık alan
larımızın daha da büyümesi için, Türkiye'nin yeşillenmesi için, Türkiye'deki büyük kentlerin et
rafında yeşil kuşakların oluşması için, insanımızın daha çağdaş, daha medenî kentlerde yaşaması 
için, mutlaka ve mutlaka, çevre kültürünün, çevre sevgisinin, orman sevgisinin herkes tarafından iç-
selleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
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İşte, bizim en temel ve en aslî görevimiz budur ve bunun gereğini yerine getiriyoruz; ama, bir 
kez daha ifade ediyorum -çünkü, esefle izliyoruz ki, maalesef, kamuoyu yanlış ve kasıtlı enforme 
ediliyor- bu yanan orman alanları üzerinde hiçbir suretle özel mülkiyet söz konusu olmayacaktır; 
buraların üzerinde kesinlikle 2/B, 2/A gibi herhangi bir maddenin uygulaması söz konusu değildir. 
Bunun altını çizerek, Türk kamuoyunun... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Beş sene sonra tamamdır Sayın Bakan... Şimdi kaçak 
yapıyı yaparlar, beş sene sonra da Anayasa değişir; tamam! 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Tabiî, Sayın Grup Başkanvekili, 
eğer, lütfederseniz, Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmaları, size yakından takdim 
ederiz. Bir tek karış... Bakın, ben, burada söylediğim sözün ne manaya geldiğini bilerek ifade 
ediyorum, iddialı bir şekilde ifade ediyorum. Sayın Grup Başkanvekilim, bana, bugüne kadar yakıl
mış ve birilerinin tasarrufunda olan iki tane orman alanı göstersin, ben bu kürsüye geleceğim yetmiş 
milyondan özür dileyeceğim, kendilerinden de özür dileyeceğim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - 2/B nasıl oluştu o zaman?! 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Bakın, çok önemli bir şey söy

lüyorum: Sayın özyürek, yarın öbür gün araştırmasını yapsın, buradan, çıksın, yakılmış, yıkılmış... 
ATİLA EMEK (Antalya) - 2/B'ler böyle oluştu... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Bakın, çok önemli bir şey söy

lüyorum. Bana, yanmış orman alanları üzerinde özel mülkiyetin olduğu iki tane yer göstersin. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 2/B'ler böyle oluştu Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Arkadaşlar, 31.12.1981 tarihinin 

milat olduğunun altını çiziyorum. 23 sene önce... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yeni milatlar olacak Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Elmalarla armutları birbirine 

karıştırmamak lazım arkadaşlar. 
Hepinize teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pepe. 
Gündemdışı üçüncü söz, Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümü nedeniyle söz isteyen, Uşak 

Milletvekili Osman Coşkunoğlu'na aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

3.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümüne ilişkin 
gündemdışı konuşması 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım; Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümü nedeniyle gündemdışı 

söz aldım. Biliyorsunuz, 1980'den önce sık sık il olunmuyordu. Ender bir olaydır, 1953'ün 9 Tem
muzunda Uşak il olmuştur. 

Bu konuşmama başlamadan önce, gündemdışı ilk konuşmayı yapmış olan Manisa Milletvekili 
Değerli Ufuk Özkan'ın değindiği tütünün, Uşak için de çok önemli olduğunu belirtirim ve kendi 
konuşmamla bir köprü kurmak amacıyla, o konuşmayı gördükten sonra, sizlerle bir şiir paylaşmak 
isterim: 

"Sevdalı bülbüllerden, narin kelebeklerden, 
Şu yemyeşil kırlara saçılmış çiçeklerden; 
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Güzel papatyalardan, sümbüllerden bihaber 
Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler, 
Gayretle işliyorlar yanarak için için 
Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için..." 
Uşak'ın Bozkurt Mahallesinde 1904 yılında doğmuş olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın "Tütün İş

çileri" şiiri... 
Değerli arkadaşlarım, Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümü nedeniyle, size Uşak'ın sorunların

dan söz etsem, hatta bu sorunların çözümleriyle ilgili konuşsam, çok muhtemelen ve de çok haklı 
olarak "sanki bizim ilimiz daha iyi durumda mı" diye dinlersiniz. Bunda haklısınız da. Fakat, 
Uşak'ın il oluşunun 50 nci yıldönümü nedeniyle, size, Uşak'ın üvey evlat muamelesi gördüğünü an
latırsam, Uşak'ın geçmişte çok yoğun bir haksızlığa uğramış olduğunu anlatırsam, belki, içinizde 
biraz isyan duyguları uyandırırım, belki, biraz adalet ve hak duygularına hitap edebilirim. 

Çok yoğun istatistikler vermeye zamanım yok; birkaç tanesini vereceğim. 
Herhangi bir iktidarı hedef almamak için, 1990-2001 dönemini aldım. Oniki yıl içerisinde, top

lam kamu yatırımlarında Uşak, 81 il içerisinde 74 üncü sıradadır. Uşak'ın altında, Uşak'tan daha az 
kamu yatırımı almış 7 il vardır. Bu 7 ilin 6'sı da yeni il olmuştur. Dolayısıyla, yeterli yatırım almaya 
zamanı kalmamıştır. 

Diğer bir istatistik, çok acı bir istatistik: Uşak, yeterli içmesuyu olan kırsal nüfus oranına göre 
72 nci sıradadır. Sadece yüzde 69,2'sinin yeterli içmesuyu vardır. 

2001 yılı eylül ayında Başbakanlık tarafından yapılmış bir kriz araştırmasında, bir hasar 
raporunda, Uşak, çok ilginç bir şekilde, maalesef olumsuz bir şekilde göze batmaktadır. En çok şir
ket hangi ilde kapandı: Bakın, kişi başına değil, mutlak rakam olarak; 1 inci sırada İstanbul, 2 nci 
sırada Antalya, 3 üncü sırada Ankara, 4 üncü sırada, büyük sanayi kentlerimiz değil, Uşak. 

Üretim kısmaya giden şirket sayısında 1 inci sırada Bursa, 2 nci sırada Uşak. 
En çok işçinin işini kaybettiği iller sıralamasında -Eylül 2001 itibariyle bütün bu rakamlar- 1 

inci sırada İstanbul, 2 nci sırada Bursa, 3 üncü sırada Uşak. 
Devam edebilirim... Hasar raporu çok vahimdir Uşak için. Peki, Uşak bunu hak ediyor mu? 
Değerli arkadaşlarım, şimdi bir iki de farklı rakam vermek isterim: Elektrik tüketiminin 

dağılımında, kişi başına elektrik tüketiminde Uşak Türkiye'de 17 nci sırada geliyor, önde geliyor. 
Diğer bir ilginç araştırmaya göre de banka mevduatlarında çok önde geliyor. Kişi başına düşen 

gelirde 40 inci sırada. Yani, devlet tarafından çok yoğun bir şekilde ihmal edilmiş olmasına karşın, 
Uşak, kendi kaynaklarıyla başarılı atılımlar yapabilmiştir, ekonomisinde başarılı ilerlemeler 
yapabilmiştir; fakat, bu yeterli olmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu, konuşmanızı toparlar mısınız... 
Buyurun. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ekonomik durumu hak etmediği gibi, Uşak'ın bazı 

bilinmeyen yönlerini de çok kısa ve özet olarak söylemek istiyorum. 
"Karun kadar zengin" lafını duymuşsunuzdur. Karun hazineleri Uşak'tadır. Bu bir rastlantı 

değildir. Banaz İlçesinin Ahat Köyü sınırları içerisinde Romalılardan kalma çok önemli bir kentin 
olduğunu da belki bilmiyorsunuz. Karahallı İlçesinde, şimdiki Banaz Çayı üzerinde Cılandıras Köp
rüsü; Lidyalılar zamanından kalan Kral Yolu üzerinde. 
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Dumlupınar'ı biliyorsunuzdur; ama, Eşme'nin Takmak Köyünde, Mustafa Kemal'in Büyük 
Taarruzla ilgili çok önemli bir toplantı yaptığını bilmiyorsunuzdur; bir anıt ister orası. 

Bunlar rastlantı değildir. Lidyalılardan, Romalılardan Kurtuluş Savaşına kadar gelen tarih içerisin
de Uşak'ın, konumu, coğrafyası ve doğasıyla çok önemli bir yeri vardır; ama, bilinmeyeni çoktur. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Büyük Kanyonu duymuşsunuzdur; ama, Ulubey Kanyon 
Vadisinin, dünyanın en büyük ve muhteşem kanyonlarından biri olduğunu belki bilmiyordunuz; 
hatta, şimdi, o muhteşem kanyonun içinden akan Banaz Çayının simsiyah olduğunu ve zehir yüklü 
olduğunu da belki bilmiyorsunuzdur. 

Uşak halısını bilmemenize imkân yok; ama, belki, bilmediğiniz bir gerçek var: Şimdi, Sul
tanahmet'e gider de bir Uşak halısı almak isterseniz, onun Çin'den geldiğini görürsünüz. Ünlü Eş
me kilimini bilmemenize imkân yok; ama, o Eşme kiliminin, o zengin sanatın da ölmekte olduğunu 
belki bilmiyorsunuzdur. Sorun, Uşak'ta veya Uşaklılarda değil. 

Geçmişten çok kısa bir iki istatistik daha vereyim: 1913 yılında yapılan sanayi sayımı sonuç
larına göre, yün ipliği üreten ve dokumacılık yapan 13 kuruluştan 3'ü Uşak'tadır o zaman. 1926 
yılında Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır. Uşak, bugünkü durumunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ülkemizin her köşesinde sorun

lar var; fakat, burada ifade etmek istediğim, çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yapılmıştır. Ne 
coğrafyasıyla ne konumu ve doğasıyla ne de insanıyla, Uşak İlimiz bunu hak etmektedir, önümüz
deki yıl Uşak'la ilgili bazı girişimlerimiz olduğunda, Yüce Meclisimizin ve hükümetin bunu unut
mamasını diliyor; sizin, bu konulardaki desteğinizi bekliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder; hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan Liman îşlerinde Sağlık ve Güvenliğe 

İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının 
açıkoylamasına başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları raporları (1/508) (S. Sayısı: 173) (1) 

BAŞKAN -Daha önce yaptığımız oylamada, açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapıl
ması kabul edilmişti. 

Oylama için 5 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Söz

leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 289 
Kabul : 289 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (2) 

(1) 173 S. Sayılı Basmayazı 15.7.2003 Tarihli 106ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
(2) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Alınan karar gereğince sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 

2. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 

3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz 
gelmediğinden, tasarılann müzakeresini erteliyoruz. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine baş
lıyoruz. 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 222 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İstanbul Millet

vekili Sayın Kemal Kıhçdaroğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; politikacılar olarak, hep bürokrasiden yakınırız, "bürok

rasi fazla" diye söyleriz; zaman zaman, yeri gelir bürokratları eleştiririz. Bugün, gündemimizde 
olan tasarı, Türkiye Cumhuriyetinde ilk kez kabul edeceğimiz, oldukça garip bir tasan. Garip ol
ması şöyle değerli arkadaşlar: Bir kuruluş kuruyorsunuz, bu kuruluş bakanlığın bağlı kuruluşu; 
ama... 

BAŞKAN - Sayın Kıhçdaroğlu, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; sayın hatibin konuşmasını din-

leyemiyoruz. Genel Kurulun sağ ve sol tarafında, sayın milletvekillerimizin hasbıhal etmesi için, 
kulisler bulunmaktadır; sayın milletvekilleri, sohbetlerini buralarda yaparlarsa seviniriz. 

Teşekkür ediyorum. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Gerçekten de bu kuruluş, bizim idarî yapılanmamız içinde, çok enteresan olan bir kuruluş; 

gelen tasan böyle. Tasanya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu kuruluyor. Bu Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı; ama, yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlı olan SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumu, bu kurumun ilgili kurumu oluyor. 

Arkadaşlar, yönetimde, ya Bakanlığa bağlısınız ya ilgili kuruluşsunuz veya -şimdi, yeni çıktı-
ilişkili kuruluşsunuz; ama, bağlı kuruma bağlı ilgili kuruluş da ilk sefer geliyor. Bu, ne yapar; uzun 
yıllar o Bakanlıkta çalışan birisi olarak söylüyorum; bu, bürokrasiyi artırır; bürokraside, gereksiz 
kavgalara yol açar. Bakın, Maliye Bakanlığında bu işi kim yapıyor -Maliye Bakanlığının da bağlı 

(1) 222 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ve ilgili kuruluşları var- Maliye Bakanlığının içinde, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanlığı var. 
Diğer bakanlıklarda da var. Şimdi, biz, bunu yapmıyoruz, yeni bir kadroyla, yeni bir ekiple, bağlı 
bir kuruluş halinde, Sosyal Güvenlik Kurumunu kuruyoruz. Birinci handikabı bu ve bunun, mutlaka 
düzeltilmesi gerektiği kanısındayım. 

İkinci nokta, gazetelerden okuduğumuz kadarıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne dönüşecek ve altkomisyonda da, SSK'nın, başkanlık 
değil genel müdürlük olması yönünde bir çalışma var. önümüze gelen tasarıda, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı deniliyor. Peki, daha sonra genel müdürlük olarak gelirse, bu ne olacak, baş
kanlık olarak mı kalacak? 

Bir başka nokta, Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleriyle ilgili. Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulundan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 
oluşuyor. Bu da çok garip bir ifade. Kurum kuruyorsunuz, kurumun altında Sosyal Güvenlik Yük
sek Danışma Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı var. 

Şimdi, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu... Hep, kurullardan, kurumlardan yakınırız, 
bürokrasiden yakınırız. Bakınız şimdi, Sosyal Güvenlik Yüksek Kurulu ne yapacak? önce, kimler
den oluşuyor; Sosyal Güvenlik Yüksek Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakan
lığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve devlet bakanlıkları... Tabiî, 
görevlendirecekler ilgili bakanlar, en az genel müdür düzeyinde birisini görevlendirmeleri lazım. 
Sonra ne olacak; Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Türkiye İş Kurumu, Emekli Sandığı, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, ziraat odaları, işçi ve işveren kuruluşları ve kamu sen
dikalarının başkanları da bu kurulda, üstkurulda görev alacak. Bunlar neye karar verecekler; bun
lar, sosyal güvenlik politikalarını belirleyecekler. 

Değerli arkadaşlarım, yılda iki kez toplanması öngörülen böyle bir kurulun, Türkiye'de sosyal 
güvenlik politikalarını belirleme şansı var mı?! Bütün müsteşarların nasıl çalıştığını, geceyarılarına 
kadar çaba harcadıklarını, gelen yoğun bürokratik çember içerisinde kendilerine dahi zaman 
ayıramadıklarını düşünün; böyle bir ortamda, biz, müsteşarların, genel müdürlerin bir araya top
lanıp, sosyal güvenlik politikasını belirleyeceklerini düşünüyoruz. Bunun mümkün olmadığını 
belirtmek isterim. 

Bir başka şey, Sosyal Güvenlik Kurumunu oluşturuyoruz; gayet güzel. Sosyal Güvenlik 
Kurumu ne olacak; Sosyal Güvenlik Kurumu da, sosyal güvenlik kuruluşları arasında görüş birliği 
sağlayacak, norm ve standart sağlayacak, ortak veri tabanı oluşturacak; güzel. Tabiî, aklımıza 
hemen şu geliyor: O zaman, bütün sosyal güvenlik kuruluşları buraya bağlı; ama, bakıyorsunuz, 
Emekli Sandığı burada yok. Peki, Emekli Sandığı yoksa, siz neyin veri tabanını oluşturacaksınız?! 
Hani, sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanacaktı?! Bu da yok. Bu tasarı, geçen yasama 
döneminde hazırlanmış, sonra alelacele kanun hükmünde kararname olarak çıkarılmış, bu kanun 
hükmünde kararname Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince, şimdi tekrar, üzerinde hiçbir 
ciddî değişiklik yapılmadan aynen Parlamentonun gündemine getirilmiş durumda. 

Ben size söyleyeyim, bu tasarı çıkarsa ne olacak: Bu tasarı çıkarsa, SSK başkanları, Bağ-Kur 
genel müdürleri, Türkiye İş Kurumu genel müdürleri, öncelikle Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı ile kavga edecekler. Kim Sayın Bakana bilgileri sunacak; genel müdür mü bilgileri 
sunacak, yoksa bu kurumun başkanı mı sunacak? Geçmişte de buna benzer kavgalar oldu ve geç
mişte de, boşu boşuna bürokratik sürtüşmeler oldu. Oysa, bunların kalkmasını ve bu kurumların, 
gerektiğinde, doğrudan sayın bakanlarla muhatap olmalarının daha uygun olacağını, kişisel olarak, 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu tasarıyı tabiî eleştiriyoruz; ama, hakkını da vermemiz gerekiyor. 
Bu tasarının en güzel düzenlemesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanlığını, İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Genel Müdürlüğü düzeyine çıkarmış olmasıdır. Türkiye, artık, çağdaş bir ülkedir, sos-
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yal bir hukuk devletidir, işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak zorundadır, işçinin çalıştığı koşul
ları iyi değerlendirmek zorundadır, bunu denetlemek zorundadır, bu görevini yerine getirmek 
zorundadır. Geçmişte, bir daire başkanlığı olarak örgütlenen bu birim, maalesef, görev yapamıyor
du. Dileriz, bu, genel müdürlük olduktan sonra daha iyi görev yapabilsin; ancak, hemen belirtelim, 
Bakanlığın denetim elemanlarının raporlarının yaptırımları çok zayıf. Yaptırımlar zayıf olduğu için, 
maalesef, bu denetim elemanlarının işlevleri bizim arzu ettiğimiz ölçüde yerine getirilemiyor. Eğer, 
işverenin, iş güvenliği konusunda kusuru varsa, işyerinin güvenliği konusunda kusuru varsa, düzen
lenen raporlar, maalesef, etkili olamamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, sosyal güvenlik çok önemli bir politika. Sosyal güvenliği 
korumak, sosyal güvenliği geliştirmek, sosyal güvenlik kurumlarını saygın konuma getirmek 
hepimizin görevi; en başta da Parlamentonun görevi; çünkü, bizim Anayasamızda şöyle bir cümle 
var: "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." 
Değerli arkadaşlarım, bakın, Anayasamıza böyle bir hüküm koyuyoruz ve İnsan Hakları Ev

rensel Bildirisine uygun davrandığımızı söylüyoruz -çünkü, Anayasanın bu maddesi, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinde yer alan düzenlemelerden birisidir- ama, bakın, 2003 yılı Bütçe Kanununa 
nasıl bir madde koyuyoruz; izin verirseniz -Bağ-Kurla ilgili bir düzenleme- o maddeyi okuyayım: 

"Madde 51 
n) Kuruma tescil yapıldığı halde, 5 yıl ve daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalıların 

Kurumca yapılacak borç bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamaları halinde sigortalılıkları; 
2003 yılı sonuna kadar Kurumca resen sona erdirilir." 
Anayasamızda ne deniyor: "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir." Siz, bir yasa yapıyor

sunuz, diyorsunuz ki: 2003'ün sonuna kadar prim borcunu ödemezsen, ben, seni Bağ-Kurdan 
atacağım arkadaş. Peki, ne olacak; bu adamı ölüme mi terk edeceğiz; sosyal hukuk devletinde bu 
insanlar perişan mı olacak? 

Biz, bu Parlamentoda hayalî ihracatçıları affettik, sahte fatura düzenleyenleri affettik, Bağ-
Kurlunun borcunu, hiç değilse kısmen hafifletelim diye verilen yasa taslakları var, bunları düşün
medik; ama, şimdi, kalkıp, böyle bir düzenleme yapıyoruz. Eğer, esnafı korumak istiyorsak -esnaf 
naylon fatura düzenlemez- esnafın prim borçlarını hafifletmek istiyorsak, onunla ilgili düzenleme 
yapalım; ama, esnafı, Bağ-Kurun kapsamı dışına çıkarmak, hiçbir yasal ve insanî gerekçeye dayan
dırılamaz. 

Bütçe kanununun bu maddesi dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine 
başvurmuştur. Sanıyorum, önümüzdeki günlerde, bununla ilgili bir karar çıkar ve umarız, 2003 yılı 
sonunda, Bağ-Kurluların tasfiyesi, başlamadan sona erdirilmiş olur. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı, her şeye karşın çıkarsa, bürokraside kavgalara neden olacağını ve 
o kavgalardan en çok rahatsızlık duyacak kişinin de Sayın Bakan olacağını burada belirtmek is
terim. 

Elbette ki, bu tasarı geri çekilebilir. Daha düzenli, daha uyumlu, kavgaya yol açmayacak, araş
tırmaya, veriye dayalı, ortak tabanı oluşturacak bir düzenleme yapılarak -en azından, Emekli San
dığının da bu sistemin içerisine katılmasını öngören bir düzenleme yapılarak- buraya getirilmesini 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler; 

buyurun. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bünyesin
de bulunan -halen yürürlükte olan- Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü kaldırılıyor, 
onun yerine, daha çağdaş ve daha fonksiyonel bir kuruluş olan Sosyal Güvenlik Kurumu oluş
turuluyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bağlı, prim esasına dayalı sosyal güvenlik kuruluş
ları olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve işsizlik sigortasını uygulayan Türkiye İş Kurumunu 
tek çatı altında toplamayı amaçlayan bu tasarı, bu üç kuruluş arasında norm ve standart birliğini sağ
lamak, koordinasyonu temin etmek, bu kurumların tek tek veya birlikte veri tabanını oluşturmak, 
aktuaryel dengeyi ve malî durumlarını izlemek amacını taşımaktadır. 

Ülkemizdeki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal güvenliğin malî durumlarının genel 
ekonomiye etkisini değerlendirecek bir kuruma ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyacı 
gidermek amacıyla, Çalışma Bakanlığımıza bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş, SSK, Bağ-
Kur ve İŞKUR, bu kurumun ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. Halen mevcut olan Sosyal Güven
lik Kuruluşları Genel Müdürlüğü iptal edilmiş, buradaki 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı 
ve 5 daire başkanı kadroları kaldırılarak, bunların yerine, 1 kurum başkanı, 2 başkan yardımcısı ve 
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı, Koor
dinasyon Daire Başkanlığı, bir de Personel, Halkla İlişkiler ve İdarî İşler Daire Başkanlığı olmak 
üzere, 4 daire başkanlığı oluşturulmuştur. Ayrıca, sosyal güvenlik uzmanlarından oluşan kadrolar 
tahsis edilmiş; dar, ancak, uzman bir kadro oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Kurum bünyesinde, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu kurulmuştur. Bu kurulda, Çalış
ma Bakanlığı uzmanları, Maliye Bakanlığı, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlarının üst düzey yöneticileri bir 
araya gelecek, ülke düzeyinde sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve genel sorunların tar
tışılıp çözülmesi için karar alınması konusunda görev yapacaklardır. 

Ayrıca, bu tasarıyla, yıllardan beri ihmale edilen iş sağlığı ve güvenliği konusunda da ciddî bir 
adım atılmış, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı kaldırılmış, onun yerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni kurulan bu genel müdürlükle tüm iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri 
tek elden yürütülecek ve etkin bir işleve sahip olacaktır. Yine, bu tasarıyla, İş Teftiş Kurulu Başkan
lığı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri günün gelişen şartlarına göre 
yeniden düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla getirilen düzenlemeler, daha önceki hükümet döneminde kanun 
hükmünde kararnameyle yapılmaya çalışılmış; ancak, Anayasa Mahkemesinin yetki yasasını iptal 
etmesiyle yasal dayanaktan yoksun bırakılmıştı. Yeni hükümetimiz döneminde 11.12.2002 tarihin
de yenilenmiş ve tali komisyonumuz olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonumuzda 
19.12.2002 tarihinde ele alınmış, üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak Plan ve Bütçe Komis
yonumuza havale edilmiştir. Hem bizim komisyonumuz olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu hem de Plan ve Bütçe Komisyonumuzda tasarı üzerinde titizlikle çalışılmış ve son 
derece faydalı, büyük bir eksikliği giderecek, çağdaş ve aktif bir kurum oluşturulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sosyal güvenlik açığımız giderek büyümektedir. Üstelik, bu 
büyüme o kadar hızlı ve büyük çapta ki, sadece bütçeyi altüst etmekle kalmamakta, ülkemizin için
de bulunduğu ekonomik yapıyı da sarsacak boyutlarda seyretmektedir. Değerli arkadaşlar, bakınız, 
2002 yılında sosyal güvenlik açığımız 10 katrilyonu bulmuştur. Bütçedeki en büyük kara delik 
olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kurdaki bu açık, 2003 yılında 14,9 katrilyon olacak boyutlara 
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varmıştır; yani, bu yılki 14,9 katrilyon açık, yine, bu yılki bütçede yatırıma ayrılan payın tam 3 
katından daha fazladır. Bu durum bile işin vahametinin hangi boyutlarda olduğunu açıkça göster
mektedir. Sosyal güvenlikteki açıklar için, zaman geçirilmeden, acil tedbirlerin alınması gerekmek
tedir; bu tedbirlerin alınması da, şarttır. 

Bütün bu nedenlerle, sosyal güvenlik kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, norm 
ve standart birliğinin giderilmesi, aktuaryel dengenin oluşturulması, bilgilerin tek elde toplanarak 
ortak bir veri tabanının sağlanması için, bu kurum, büyük bir eksikliği gidermiş olacaktır. 

Ben, bu tasarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, çalışma hayatımıza ve ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Tasarının tümü hakkında, şahsı adına söz isteyen, Bursa Milletvekili Sayın Mustafa özyurt; 

buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; görüşül

mekte olan 222 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile bu tasarının getireceği kuruma bağlı olacak olan Türkiye İş Kurumu, SSK ve 
Bağ-Kur konularında kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum; konuş
mama başlamadan önce, hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde işlev gören, zorunlu ve primli sisteme dayalı 
sosyal güvenlik kuruluşlarının, yani, SSK, Bağ-Kur, İşsizlik Sigortasını bir araya toplayacak olan 
bu sosyal güvenlik kurumu, kuşkusuz güzel bir kuruluş. Biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun da vur
guladığı gibi, güzel bir kuruluş; iyi şekilde organize edilirse, gerçekten iyi bir kuruluş; ama -başlan
gıçta da söylendi- bunun içinde Emekli Sandığının olmaması, zaten başlangıçta bir eksik olduğunu 
hemen ortaya koyuyor. 

Kuşkusuz, iyi şekilde organize edilseydi -yapacağı şeyler- bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını 
bir çatı altında toplayacak, eşgüdümü sağlayacak ve bu kuruma duyulan gereksinimi de ortadan kal
dıracaktı; diyecektik ki, evet, güzel bir kurum, her şeyiyle dört dörtlük; ama, dediğim gibi, baştan 
zaten bir eksiğiyle işe girmiş oluyoruz. 

Ancak, sosyal güvenlik kuruluşunu kurmakla, az önce saydığım, bütün bu Bağ-Kur, SSK 
konuları tümüyle hallolmuş mudur; kötü işleyişleri tamamen ortadan kalkmış mıdır; değil. Biraz 
ben bu konulara değinmek istiyorum. 

Geçtiğimiz günlerde, biliyorsunuz, Sosyal Sigortalara bağlı hastaların Sağlık Bakanlığı has
tanelerinde de tedavi edilebileceği gündeme geldi ve o günden itibaren, korkunç bir şekilde, devlet 
hastanelerine bir akın oldu. Bu da, SSK hastanelerinin iyi çalışmadığını, bu kurumun iyi işlev gör
mediğini ortaya koymaktadır. O günkü korkunç hücum, bugün de kaça katlandı, nasıl yürüyor, onu 
bilmiyorum; ama, şunu iyi biliyorum ki, SSK'da çalışan hekim arkadaşlarım bundan çok büyük 
üzüntü duymuşlardır. Acaba, SSK'da çalışan hekim arkadaşlarım yetersiz miydi, yeteneksiz hekim
ler miydi de hastalarımızın çoğu devlet hastanelerine gitti; hayır, değil; ama, SSK'daki yığılma or
tadan kaldırılmadığı için, arkadaşlarım çok ilkel şartlarda çalıştığı için, bir hekime günde 120-150 
hasta düştüğü için, vatandaş en kolay yolu seçmiştir. Tabiî, bundan da, SSK'da çalışan hekim ar
kadaşlarım çok büyük üzüntü duymuşlardır. Bunu, bilmiyorum, Sayın Bakan biliyorlar mı? 

Yine, bu kuruma bağlı olarak, diğer bir konuya değinmek istiyorum. Hem SSK'ya bağlı hem 
de Bağ-Kurda ödenmiş primleri olup, sonunda malulen emekli olmuş olan insanlar, uzun zamandan 
beri emekli olamamaktadırlar. Mart ayından beri yaptığım iki girişimde -isterlerse Sayın Bakan, bu 
isimleri de verebilirim- biri Bağ-Kur ve biri SSK'dan olmak üzere, malulen emekli olmak isteyen 
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iki kişi için bu kuruluşların genel müdürlüklerine başvurdum; ama, sekreter düzeyinden öteye, bir 
parlamenter olarak, geçemedim. Her seferinde verilen cevap şudur: "Malulen emeklilik dosyaları 
açılmamaktadır efendim" diyorlar ve telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Bu da, Sayın Bakanın bil
gisine sunulur efendim. 

Bir başka konuya gelmek istiyorum arkadaşlar. Bağ-Kur, SSK, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu ile diğer kamu çalışanlarına verdikleri reçetelerin karşılıklarını, ec
zaneler, geri alamamaktadır. Yasal olarak onsekiz günde ödenmesi gerekirken, aylardır parasını 
alamayan eczaneler vardır ve bu eczaneler, artık kapanma noktasına gelmişlerdir. Dediğim gibi, on
sekiz günde ödenmesi gereken paralan, aylarca alamamaktadırlar. Bu da, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının dikkatine sunulur. 

Yine bu bağlamda, KDV oranlarının sağlıkta çok yüksek olduğunu daha önceki bir konuşmam
da da vurgulamıştım. Yalnız çocuk mamaları dışında, ilaçtaki KDV oranı yüzde 18'dir arkadaşlar. 
Bu, mutlaka düşürülmelidir. Sosyal devlette, bu, mutlaka aşağı çekilmelidir arkadaşlarım. 

Ülkemizin dört bir yanında 24 saat kesintisiz hizmet veren yaklaşık olarak 22 000 tane eczane 
bulunmaktadır ve bu eczanelerde çalışan 150 000 dolayında görevli vardır, eczacı ve yardımcıları. 
Eğer, bu şekilde davranılacak olursa, bu eczanelerin hak ettikleri paralar yerine verilmeyecek olur
sa, bu eczanelerin birçoğu kapanacak ve eczanelerde çalışanların da büyük bir kısmı işsiz kalacak
tır. Yine bunu da, Sayın Sosyal Güvenlik Bakanının dikkatine sunmak istiyorum. 

Daha gerçekçi ve daha yapıcı yasalarda, ülkemiz insanına yaraşır sosyal güvenlik şemsiyesinin 
açıldığı günleri hep birlikte görmek dileklerimle, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin; 

buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Teş

kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, şahsım adına, söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun tasarısına baktığımız zaman, tasarının, ilkön
ce, 16 Mayıs 2000 tarihinde zamanın Başbakanı Sayın Ecevit tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edildiğini görüyoruz. Şimdi de, tasarı, 22 nci Yasama Döneminde güncelleştirilerek 
Meclisin önüne getirilmiş bulunuyor; yani, AKP olarak, yine, kucağınızda bulduğunuzu söy
leyeceğiniz bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız; ama, üzülerek ifade edeyim, konuşmacı arkadaş
larım da belirttiler, bu yasa tasarısının hangi mantıkla hazırlandığını çok anlayabilmiş değilim. 

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde bir tıkanma olduğu, burada bir sorunun varlığı, herkes 
tarafından bilinen bir gerçek. Eğer, ortada bir sorun varsa, bu sorunun ne olduğu iyi tanımlanmalı 
ve bu soruna çözüm bulacak önermeler de ona göre kurgulanmalı. 

Sosyal güvenlik alanında getirilen düzenlemelerin, her şeyden önce, sosyal tarafların beklen
tilerine uygun, bireylerin çıkarlarını gözeten ve onların sosyal güvenlik haklarına sahip çıkar biçim
de kendi kişisel yararlarını sistem içinde gördükleri, bir başka deyişle, gönül rızalarına uygun ya da 
en azından reddedemeyecekleri düzenlemeler olması gerekir. Sosyal güvenlik gibi bir konuya 
getirilen acele yaklaşımlarla soruna çözüm bulabilmenin olanağı yoktur. Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Güler, bunun, çok çağdaş bir düzenleme olduğunu her ne 
kadar belirtmiş olsa da, SSK eski Genel Müdürü, şimdi milletvekili olan arkadaşım Sayın Kılıç-
daroğlu'nun da biraz evvel belirttiği gibi, böyle bir kurumun kuruluş mantığını anlayabilmiş 
değilim. Her şeyden önce, Türkiye'de devletin yapısının hantal olduğunu, bürokrasinin fazla ol
duğunu ve pek çok kurum arasında yetki ve kavram kargaşası olduğunu söylüyoruz. 

- 2 1 -



T.B.M.M. B : 107 16 . 7 . 2003 O : 1 

Bu, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Tasarısına 
baktığımız zaman, ülkemizde var olan sosyal güvenlik kurumları içerisinde norm ve standart birliği 
sağlamak, finansman ve aktuaryel hesaplarını kontrol etmek, denetlemekle, vesaire, gerekçelendiril-
miş; ama, norm ve standart birliği sağlayabilmek için, her şeyden önce, sosyal güvenlik kurumların
dan Emekli Sandığının bunun içinde ele alınması, birlikte değerlendirilmesi gerekir. Elbette, Çalışma 
Bakanlığımız, bağlısı olarak, SSK, Bağ-Kur ve İşsizlik Sigortası Fonunu yürütmekle görevli olduğu 
için, İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

Yine, Sayın Güler'in belirttiği, hepimizin de bildiği gibi, şu anda, bu Bağ-Kur ve SSK'nın temel 
kanunları yok. İŞKUR'u geçtiğimiz haftalarda yasalaştırdık, Meclisimizde yürürlüğe girdi. Orada 
yapmış olduğumuz düzenlemeyi de çok iyi anımsıyorum; İŞKUR'u da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlı bir kurum olarak bu Meclisten geçirdik. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz, bir taraftan bürokrasiyi azaltacağız diyoruz; ama, Bakanlığa 
bağlı, yeniden, koskoca bir kurum ihdas ediyoruz ve Bakanlığın altında da ilgili kuruluşlar... O ilgili 
kuruluş dediğimiz kurumların -mevcut uygulamadan önceki; yani, şu anda temel yasaları olmadığı 
için- eski yasal düzenlemelerine baktığımızda, hepsi özerk kurumlar idi; SSK ve Bağ-Kur. Genel 
müdürleri, yönetim kurulları, genel kurulları var. İdarî ve malî açıdan özerk kurumları, bu Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatının ilgili kurumu haline getiriyoruz ve bu kuruluş da doğrudan bakanlığa 
bağlı. Zaten, bu kurumların çöküntü içine girmesinin asıl nedeninin, çok fazla siyasal müdahaleler 
olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek iken, şimdi, doğrudan doğruya bakanlığa bağlı olan bir 
kuruluşun ilgili kurumu haline getirilmeleri, bu kuruluşları, daha işlevsiz hale getirecek. 

Şimdi, bu Sosyal Güvenlik Kurumunun teşkilat şemasına baktığımız zaman, tam bir hantal 
yapı. Gerçekten, Sayın Bakan bu konuda ne kadar araştırma yaptı, nasıl oldu bilemiyorum; ama, 
şemasını iyi incelediğinizde göreceksiniz ki, müsteşar, müsteşar yardımcısı, altında genel müdürler, 
altında bir sürü müşavirlik, sonra daire başkanlıkları, sonra şube müdürlükleri, diğer alt birimde 
memurlar ve taşra teşkilatı; koskoca bir hantal yapı. 

Eğer, bizim, yeniden birilerine bir kadro açmak, bir yerlerde görev vermek gibi bir düşüncemiz 
yok ise, gelin, bunu sağlıklı bir şekilde ele alalım. Eğer, yapılması gereken işlem çok acil ise, SSK 
ve Bağ-Kurun da, -İŞKUR'da olduğu gibi- yasal düzenlemelerini yapıp, onların var olan sorunlarına 
kısa süreli çözüm bulduktan sonra, yapılması gereken, Emekli Sandığını da içerecek bir şekilde, 
sigorta dallarına göre, yani, Türkiye'nin de imza koyduğu ILO sözleşmesine uygun tarzda, yönetim 
kurulu ve başkanın altında, sigorta dallarına göre yeni bir sosyal güvenlik şemsiyesini oluşturup, 
bütün kurumları tek çatı altında birleştirmektir. 

Bakınız, çelişkilerle dolu dedim. Burada, yasa tasarısına baktığımız zaman görüyoruz ki 
"Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı" diye bir başkanlık oluşturuluyor; ama, arka taraftaki 
cetvellerde belirtilen kadrolara baktığımız zaman, bir tek aktüer kadrosu ihdas edilmemiş. Ne var; 
sosyal güvenlik uzmanı. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bir bakanlık, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğü ya da Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ya da bu fonların finansman işleriyle 
uğraşan herkes bilir ki, sosyal güvenlik uzmanlığı ile aktüer uzmanlık çok farklı kavramlardır ve 
farklı görevlerdir. 1980'den sonra, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Aktüerya Daire Başkanlığı kaldırıl
dıktan sonra, hesaplan allak bullak oldu; nerelere, nasıl kullanıldığı belli olmaz bir konuma geldi. 

Şimdi, şunu kabul ediyoruz: Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de, sosyal güvenlik sistemi, sosyal 
devlet uygulamalarının terk edilmesiyle birlikte, iyice çöktü. Gerçekten, pek çok az gelişmiş ülkede 
olduğu gibi, ülkemizde de, sosyal güvenlik hizmetlerinin, devlet tarafından, yurttaşlarına, 
Anayasanın 60 inci maddesinde belirtildiği şekilde götürülmesi yerine, birtakım hizmetlerin özel
leştirilmesi, bazı hizmetlerin piyasalaştırılması, piyasadan satın alınması yöntemleriyle, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, giderek, yurttaşlarına, sosyal güvenlik şemsiyesini taşıyamaz konuma geldi. 
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Tabiî, ülkemizde, sigorta hizmetlerine baktığımız zaman, bir yanda sosyal sigorta -ki, zorunlu 
prim ödeme esasına bağlı- diğer yanda sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışları çerçevesinde sür
dürülüyor. Bunlar, sadece, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığıyla değil; bunun yanında, sosyal hiz
met alanında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi, karşılıksız, sürekli hizmet veren 
kuruluşlar olduğu gibi, belirli sürelerde yardım yapan kurumlar da mevcut. Eğer, sosyal güvenlik 
şemsiyesini bir bütün olarak ele almak gerekiyor ise, bütün düzenlemeleri, yani, sadece, SSK, Bağ-
Kur, İŞKUR ve Emekli Sandığı değil, mesela, belediyelerimizde, yerel yönetimlerde de zaman 
zaman rastladığımız, örneğin, İstanbul Belediyesindeki Darülaceze gibi kuruluşların da düzen
lemelerini bir bütün halinde ele alarak, ülkemizin bu acil sorununa parmak basmak ve çözüm bul
mak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, hem Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunu hem Bakanlığın 
hazırladığı metni hem de karşı oy yazılarını tek tek inceledim. Gerçekten, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, yasalaştığı takdirde, bu alanda hizmet 
üretmeyecek, sorun üretecektir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
...ilgili kuruluşlarla yetki kargaşası başlayacaktır; kimlerin, nasıl, hangi hizmetleri yapacağı 

iyice birbirine girecektir. Özerk kuruluşların, ilgili bakanlığa doğrudan bağlı bir kuruluşun alt 
biriminde görev yapması, hukuksal yapımıza da, dokusuna da uygun değildir. O nedenle, burada, bir 
inatlaşmanın, bu yasa doğrudur demenin hiçbir mantığı yok. Kaldı ki -konuşmamın başında da söy
ledim- bu tasarı. AKP Hükümetince ya da Grubunca hazırlanmış bir tasarı değil. Vaktinde, sosyal 
tarafların görüş ve düşünceleri tam olarak alınmadan, iyice olgunlaştırılmadan, tartışılmadan hazır
lanmış bir tasarı olduğu için. bunun geri çekilerek. Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Bağ-Kurun 
kanunlarının görüşülmesinin daha yararlı olacağını düşünüyor, hepinizi bir kez daha selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Tasarının tümü üzerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu: 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sözlerimin başında, saygıyla selamlıyorum. 
Huzurunuza getirmiş olduğumuz tasarı, iki bölümden oluşuyor. Birincisi. Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığının kurulmasıyla, diğeri de. Bakanlık merkez teşkilatındaki yeni yapılandırmay
la ilgili bölümleri içermektedir. 

Hepinizin bildiği gibi. Anayasamız, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ifade et
mektedir ve sosyal devlet olmanın gereği de. ülkede yaşayan vatandaşlara olabildiğince kaliteli bir 
sosyal güvenlik hizmeti sunmaktır. 

Hepinizin bildiği gibi. ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşları olarak hizmet eden kuruluş
larımız. başta Sosyal Sigortalar Kurumu olmak üzere Bağ-Kur. Emekli Sandığı ve son olarak, işsiz
lik sigortası uygulamasıyla birlikte. Türkiye İş Kurumu, bu sosyal güvenlik kuruluşlarımız arasına 
katılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde SSK kapsamında 33 500 000 ve Bağ-Kur kapsamında 15 500 
000 vatandaşımız bulunmakta ve Emekli Sandığında ise 10 700 000 vatandaşımız Emekli Sandığı 
hizmetlerinden yararlanmaktadır: yani, nüfusumuzun toplam yüzde 86'sı sosyal güvenlik kapsamı 
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içerisinde bulunmaktadır. Sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir; sosyal güvenlik kuruluşlarımızın 
gerek bağlı olduğu kuruluşlar gerekse bu kapsamda bulunan vatandaşlarımıza uyguladıkları sigor
ta kollarındaki farklılıklar dolayısıyla, sosyal güvenlik kuruluşlarımız çok dağınık bir yapı arz et
mektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın bu şekilde dağınık bir görünüm arz etmesi, vatandaşa 
sigorta ve sağlık hizmeti sunumunda büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, 
hükümetimiz, açıklamış olduğu Acil Eylem Planında, bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik sistemini 
gerçekleştirmeyi kendisine hedef olarak seçmiştir. Şu anda tartıştığımız, huzurunuzda bulunan 
tasarı da bunun ilk adımlarından biridir. Şu anda, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Bağ-Kur 
Yasası, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yasası da bu hedefi gerçekleştirecek önemli adımlar
dan biridir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kurum ne yapacaktır, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ne 
yapacaktır; arz ettiğim gibi, çok dağınık yapıda bulunan sosyal güvenlik kuruluşları arasında koor
dinasyonu sağlayacaktır, bunlar arasında norm ve standart birliğini sağlamayı kendine hedef 
tutacaktır. Öyle ki, bugün, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın hangi esaslarla yürüdüğü, hangilerinin 
hangi sigorta kollarından vatandaştan istifade ettirdiği... Bu sunulan hizmetler arasında o kadar 
farklılıklar var ki, bu da, bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik sisteminden bizi çok uzaklara götür
mektedir. Dolayısıyla, bu kurum, arz ettiğim, sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki koordinasyonu, 
norm ve standart birliğini, bunların aktuaryel yapısını, finans yapısını, istatistik verilerini top
layarak, yönetime, bu sosyal güvenlik kuruluşlarımızın resminin tamamını çekme imkânı verecek
tir. Sadece resim çekmekle kalmayacak, bu sosyal güvenlik kuruluşlarımız arasındaki aksamaları ve 
eksikleri de gidermek için bütünsel bir plan yapma imkânını da verecektir. Yani, bu tasarı için "acele 
edildi" filan deniliyor; aslında, Türkiye, bu konuda geç bile kalmıştır. Bu ihtiyacı bizden önceki 
hükümetler de hissetmiştir ve bir kanun hükmündeki kararnameyle, bu sosyal güvenlik kurumu baş
kanlığı kurulması ihdas edilmiştir. O da, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
diği için, bu kanun hükmündeki kararnamede öngörülen teşkilat, bugüne kadar yasasız gelmiştir. 
Bunun daha evveliyatı vardır. Bu fonksiyonları görmek üzere, Çalışma Bakanlığı bünyesinde Sos
yal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü vardı. Bu kanun hükmündeki kararnameyle, Çalışma 
Bakanlığındaki Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü iptal edilmiş, yerine, Sosyal Güven
lik Kurumu Başkanlığı ihdas edilmiştir. Demek istediğim şudur: Bu yeni kuruluşla birlikte burada 
ilave bir kadro, bir şişkinlik, bürokraside bir artış söz konusu değildir. Netice itibariyle, bu kuruluş, 
1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve 4 daireden müteşekkildir ki, eski genel müdürlük yapısıyla birlik
te bunları da değerlendirdiğimiz zaman, bürokrasi konusunda bir artırım olmadığını da görmek
teyiz. 

Evet, sosyal güvenlik konusunda, ülke olarak, Meclis olarak çok dikkatli olmamız gerektiğini 
ve mutlaka, geleceğe dönük sağlıklı projeksiyonlar yapmak zorunda olduğumuzu, rakamlar bize 
göstermektedir. 

Bir arkadaşım da söyledi; 2002 yılında bu sosyal güvenlik kuruluşlarımıza -Emekli Sandığı da 
dahil- Hazineden yapılan transfer 10 katrilyon liradır. Bu rakam, 2003 yılı bütçesinde 14,5 katril
yon liradır. Yatırımlara 7 katrilyon lira ayırabildiğimiz bir bütçe içerisinde 14,5 katrilyon liralık bir 
açık, gerçekten, büyük bir rakamdır. 

Burada bir parantez açarak şunu ifade etmek istiyorum: Yani "sosyal güvenlik kuruluşlarının 
açıkları, açıklan" diye devamlı bahsediliyor. Burada, bu 14,5 katrilyon liralık Hazine transferinin de 
tartışılması gerektiği fikrindeyim. Sosyal devlet olmanın gereği olarak sosyal güvenlik kuruluş
larının yapmış olduğu bu hizmete, devletin de bir şekilde katkı vermesi gerekiyor. Bu sistemi, 
sadece işçi ve işverenlerden aldığımız primlerle döndürmek, salt o dar çerçevede bu kurumların ak
tuaryel dengesini kurmak, geçmişte mümkün olmadı. Son on yıldır da -1990'dan itibaren- bu 
kuruluşlarımızın, maalesef, aktuaryel dengesi bozulmuş durumda. Dolayısıyla, bu "sosyal güvenlik 
açığı" diye tabir ettiğimiz açığın da, sağlıklı bir zeminde tartışılmasının faydalı olacağı kanaatin-
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deyim; çünkü, çoğu ülkelerde devlet, işçi ve işveren yanında, sosyal güvenlik sistemine katkı sağ
lamaktadır; devlet, belli oranlarda, üçlü bir yapı olarak, bu sistemin işleyişine katkı vermektedir. 
Denilebilir ki, biz de, Hazine transferleri yoluyla bu sisteme bir şekilde katkı veriyoruz, katkı ver
meye de devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye genç nüfusa sahip olmasına rağmen -ki, genç nüfusa sahip ül
kelerde sosyal güvenlik sistemlerinin fazla sıkıntısı olmaz- sosyal güvenlik sistemimizde sıkın
tılarımız var; biraz evvel açıklarını, aktuaryel dengesini arz ettim. Bu kurumlarımızı, mutlaka, uzun 
vadede, sağlam, ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşturmamız gerektiği inancındayım. 
İşte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bu sözünü ettiğim sosyal güvenlik kuruluşlarımızı, 
kurumsal manada, sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır. 

Arkadaşlarım, haklı olarak "Emekli Sandığı nerede, sosyal yardım ve hizmet kurumları 
nerede" diye sordular. Elbette, bunlar da, bizim Acil Eylem Planında açıklamış olduğumuz bütün
leştirilmiş sosyal güvenlik sistemi içerisinde yerlerini alacaklardır; ama, ilk etapta, bunun temeli 
olarak, şu anda huzurunuza getirmiş olduğumuz yasa tasarısıyla, Bakanlığıma bağlı sosyal güven
lik kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaya, bilahara da, Emekli Sandığının ve diğer sosyal 
yardım ve hizmet kurumlarının bu bütünleştirilmiş sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer bulmasını 
sağlamaya çalışacağız. 

Tasarımızın ikinci bölümü, Bakanlık merkez biriminde yeni yapılanmayla ilgilidir. Bunlardan 
en önemlisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü yeniden yapılandırıyoruz. Çalışma 
hayatımızda, işçilerimizi, çalışanlarımızı meslek kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak 
büyük önem arz etmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için, bu genel müdürlüğümüzü yeniden yapılan
dırıyoruz. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, teknolojiye uygun olarak yeniden ihdas edilmektedir. Merkez 
teşkilatımızda, bunun gibi, çağın gereklerine uygun, güncel ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tasarımız, kısaca arz etmiş olduğum bu iki ana bölümden oluşmaktadır; ama, bu, bizim sosyal 
güvenlikte yapacağımız ilk ve son tasarı veyahut da hamle değildir. Bu, ilk basamağı olacaktır. İfade 
ettiğim gibi, Bağ-Kur Yasası, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yasası da bunun ileri adımları 
olacak. İleriki aşamada da, Emekli Sandığı ve sosyal yardım ve hizmet kurumlarını da bu sisteme 
entegre etmek suretiyle, sizlerin onayıyla, sizlerin izniyle, Türkiye'de, sosyal politika alanında 
önemli bir reformu gerçekleştirmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, izninizle, çok saygıdeğer konuşmacıların temas ettiği birkaç noktaya da 
cevap vermek istiyorum. Bunlardan birisi, 1 Temmuz itibariyle başlatmış olduğumuz Sağlık Bakan
lığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında başlatılan Kamu Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanılma 
Projesidir. Burada, tabiî, hiç kimse, mutlaka yanlış anlamayacaktır; yani, Sigortada hizmet yapan 
sağlık personelimizin, hekimlerimizin yetersiz olması gibi bir iddiayı ileri sürmek ve kabul etmek 
mümkün değildir. Gerçekten, insanüstü bir gayretle hizmet veren ve kaliteli hizmet veren çok 
değerli hekimlere ve sağlık personeline sahibiz; ama, şansızlığımız, fizikî imkânsızlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu olarak, 35 000 000 nüfusa 140 hastane ve 10 
000 hekimle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu, mucize gibi bir şey. Onun için, bu büyük projeyi dönüş-
türünceye kadar, kısa vadede, Sağlık Bakanlığı ile iki kurumun hem personelini hem de fizikî im
kânlarını birleştirmek için bir proje başlattık. Şu an itibariyle, daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu 
sağlık tesislerine uğrayan hastalarımızdan yüzde 20 nispetinde bir oran, devlet hastanelerimize 
veyahut da ilk basamak tesislerine gidiyorlar. Bunun, bizim SSK hekimlerinin üzüleceği bir nokta 
olmaması lazım; çünkü, dediğiniz gibi, günde 1 doktorumuzun 40-50 hasta muayene etmesi en 
idealidir; ama, onlar, 100'ün üzerinde hastaya bakmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kaldıkları 
için, bunda büyük bir zorluk çekiyorlardı. Bu, biraz da onların daha verimli çalışmalarına imkân 
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verecek bir uygulama. Bunu, ilk etapta, 6 vilayetimizde başlattık. İnşallah, uygulamanın olumlu 
sonuçlarını gördükçe, bunu diğer vilayetlerimize de yaygınlaştıracağız. Burada önemli olan has
tanın statüsü değil, yani, SSK'lı olması, Emekli Sandığına bağlı olması, Bağ-Kurlu olması, yeşil kart
lı olması önemli değil; önemli olan, devlet olarak bizim, bu insanlara en iyi şekilde, sağlıklı ve 
kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflememizdir. Görebildiğim kadarıyla, uygulamamız, şu anda, 
ufak tefek eksikliklerine rağmen büyük bir başanyla yürütülmektedir. Aksayan noktaları da en kısa 
zamanda gidermek için her iki Bakanlığın çalışanları, bürokratları büyük bir gayret içerisindedir. Biz 
de, Bakan olarak, bu uygulamayı günü gününe takip ediyoruz. İnşallah, daha verimli şekilde, vatan
daşlarımızın hizmetine bu sağlık hizmetlerini sunma konusundaki gayretimizi devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, tasarı hakkında size arz etmek istediklerim bunlar. Konuşan ar
kadaşlarımıza, değerli katkılarını veren arkadaşlarımıza, bütün gruplarımıza çok teşekkür 
ediyorum. 

Tasarımızın Türk sosyal güvenlik sistemine hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Tanımlar ve Kuruluş 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve 
standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının 
kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere idarî ve malî.bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, genel bütçeye 
dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Trabzon Mil
letvekili Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu Tasarısının 1 inci maddesine ilişkin olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının 1 inci maddesine göre. Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasının iki temel amacı 
var. Birincisi, sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi; ikincisi de, çeşitli sosyal güvenlik 
kurumlan arasındaki norm ve standart birliğinin sağlanması. Bu iki temel amacı gerçekleştirmek 
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üzere kurumun kurulması öngörülüyor; yani, 3 tane sosyal güvenlik kurumumuz var -Emekli San
dığı, Bağ-Kur ve SSK ve işsizlik sigortasını yöneten İş Kurumunu da ilave edersek, bu dört kurum 
arasındaki uygulama birliğini sağlayacak. Nedir?., örneğin, maaşlar arasındaki çok büyük uçurumu 
ve dengesizliği -eşitleyecek demiyorum; ama- dengeleyecek veya sağlık hizmetlerinin sunumun-
daki farklılıkları daha uyumlu bir hale getirecek. Olabilir, bu niyetlerle yola çıkan bir örgüt kurmak 
gerekiyorsa, tabiî ki bunu kurmak mümkündür; ancak, 1 inci maddeyle öngörülmüş olan yapılanma 
şekli, bizim idare sistemimize uygun değildir. Kurum, genel bütçeye dahil olarak kurulmaktadır; 
yani, bir bakanlıktan farkı yoktur; ama, buna rağmen, bir tüzelkişiliğe sahip kılınmıştır. Bu, bizim 
idarî sistemimize uygun değildir. Bakanlıkların veya genel bütçeye dahil kurumların tüzelkişiliği 
yoktur; bütün bunların hepsini, devlet tüzelkişiliği zaten kapsar. Bu yönüyle bir yanlış düzenleme 
yapılmaktadır. Bu yanlışlık, gerçekten, bizim idare sistemimize uygun düşmemektedir. 

Yanlış bir düzenleme, yani, tasarlanış şekli, daha doğrusu, bir tüzelkişiliğe sahip olarak 
kuruluyor olması doğru değil; ama, varsın kurulsun diyelim. Peki, sosyal güvenlik politikalarını 
hakikaten uyumlaştırabilir miyiz; hakikaten, buralarda, kurumlar arasındaki farklılıkları giderecek 
bir duruma gelebilir miyiz? Bunun için, öncelikle, sosyal güvenlikte neredeyiz, buna bakmak 
gerekir. Sosyal güvenlikte ne kadar prim tahsil ediyoruz ve ne kadar harcamamız var; sosyal güven
likte durum nedir dediğimiz zaman, öncelikle buna bakmak gerekir. Prim tahsilatımızda durum 
şudur: Tüm sosyal güvenlik kurumlarının tahsil etmiş olduğu sosyal güvenlik primlerinin -Emekli 
Sandığı keseneği olsun, işveren primi olsun, işçi primi olsun- hepsinin toplamı, gelişmiş ülkeler or
talamasının yarısı civarındadır. Örnek verecek olursak; 30 ülkenin üyesi olduğu OECD dediğimiz 
örgütte, toplanan primlerin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 9,5'tir, Türkiye'de bu yüzde 5,6'dır 
ve Avrupa Birliği ortalaması 11,4'tir. Yarı yarıya bir düşüş vardır ve Türkiye'deki bu 5,6'lık oran, 
yükseltilmiş orandır; yani, 2000 yılının öncesinde çok daha düşüktür bu oranlar. 

Peki, gelişmiş ülkelerin topladığı primlerin yarısına yakın prim topluyoruz. Hangi oranlarla 
prim topluyoruz diye baktığımızda, Türkiye'deki sosyal güvenlik prim oranlarının son derece yük
sek olduğunu görüyoruz. Prim tahsilatında yarısı düzeyindeyiz; ama, oranları kıyasladığımızda, 
gelişmiş ülkeler düzeyinde, onlara yakın, birçoğundan çok daha yüksek bir orana sahip olduğumuzu 
görüyoruz. Örnek vereceğim: İşçi ve işveren sosyal güvenlik primlerinin toplam işçi maliyetindeki 
oranı, Türkiye'de yüzde 30'dur. Bu, biraz önce sözünü ettiğim OECD dediğimiz örgüte üye ülkeler 
ortalaması olarak yüzde 23,6'dır. Avrupa Birliği oranı bile Türkiye'den düşüktür, yüzde 28,6'dır. G-
7 ülkelerinde ise bu oran yüzde 22,8'dir. G-7 ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ortalamayı 
alırsak, bu oran yüzde 19,7'dir. Türkiye, oran yüksekliği olarak, bu G-7 ve Avrupa Birliği dışındaki 
üye ülkelerden yüzde 50 oranında daha yüksek bir prim oranına sahiptir. 

Türkiye'de yapılan, çok yüksek prim oranlarıyla sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmaya 
çalışmak olmuştur. Çok yüksek oranlarla, işveren yatırımdan engellenmektedir. Türkiye, hak ettiği 
yatırımı yapabilmek için, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle olan farkını kapatabilmesi için çok daha 
fazla yatırım yapması lazım; ama, Türkiye'deki hem işçi üzerindeki hem işveren üzerindeki tüm 
sosyal güvenlik prim oranlarının yüksekliği nedeniyle bu yatırımlar yapılamamaktadır. 

Reform adına neler yapılmıştır? Türkiye, sosyal güvenlikteki bu açmazını, tabiî ki, bu yıl fark 
etmiş değildir, daha erken fark etmiştir; ancak, reform adına yapılan düzenlemeler, prim matrahı ile 
ücretin vergi matrahının birbirinden ayrılması olmuştur. Yani, siz ne ücret öderseniz ödeyin gerçek
te, prim, belli bir matrahtan hesaplanmaktadır, asgarî ücretin birkaç katına ulaşabilen matrahlar söz-
konusu olabilmektedir. Bu, sosyal güvenlik sisteminin ihtiyaç duyduğu prim hâsılatının çok dar bir 
tabandan, çok dar bir kesimden alınması sonucunu yaratmaktadır; bu doğru değildir. 

Burada, vergi barışı yasalaştı, başka birçok yasalar kabul edildi; hepsinde söylediğimiz, Tür
kiye'nin genel sorunu olan vergiyi tabana yayma sorununun halledilmesi gerektiğiydi. Vergi, prim; 
bunlar aynı şeyler. Eğer, çok geniş tabandan daha düşük oranlarla almıyorsanız, vergide veya sos
yal güvenlik priminde adaletten uzaklaşıyoruz demektir. Türkiye'nin önündeki mesele budur. Tür-
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kiye, istediği kadar birçok kurum kursun; sosyal güvenlik kurumu kursun, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu isterse genel müdürlük olarak teşkilatlandırsın isterse başkanlık olarak teşkilatlandırsın, 
hangi yapıyı yaparsa yapsın, karşılaşacağı tablo, sonuçta geleceği tablo budur. Prim oranlarını nasıl 
daha düşürerek, daha yüksek oranda hâsılat sağlayabiliriz ve prim oranlarının yüksekliğinin 
ekonomi üzerindeki yükünü nasıl kaldırabiliriz, nasıl hafifletebiliriz; temel mesele budur. 

2003 bütçesine bakıyoruz, sosyal güvenlik sistemi açık veriyor. Sosyal güvenlik sistemlerinin 
açık vermesi yanlış bir şey değildir esasında. Kamu sosyal güvenlik sistemlerini, devletler, tabiî ki, 
destekleyecektir; sadece prim gelirleriyle ayakta duran bir sosyal güvenlik sistemini düşünmek 
mümkün değildir. Eğer, sosyal devlet ilkesini benimsemişseniz, bu sisteme de bir miktar devletin 
destek vermesi gerekir, desteksiz bir sosyal güvenlik sistemi olmaz; ancak, Türkiye bu desteklerde 
nerededir; rakamlara bakacak olursak durum şudur: 2002 yılında, bütçeden 11,2 katrilyon liralık bir 
transfer yapılmıştır; bu üç sosyal güvenlik kurumuna bütçeden yapılan yardım 11,2 katrilyon liradır. 
2003 yılına geldiğimizde, bütçe ödeneğinin 14,9 katrilyon lira olduğunu görüyoruz. 

İlk beş aylık uygulama sonuçlarına baktığımızda, planlanmış olan bu ödeneğin yüzde 47'sinin 
harcandığını görüyoruz, 7 katrilyon lira harcanmıştır. Bu eğilim devam ettiği müddetçe, yıl sonu 
gerçekleşmesinin hedeflenen 14,9 katrilyon liranın oldukça üzerinde olacağı anlaşılıyor; sosyal 
güvenlik sistemine en az 1-1,5 katrilyon liralık bir yük daha gelecektir. Gelebilir, yani, sosyal 
güvenlik sisteminde doğru şeyler yapıyorsanız, tabiî ki, bu yükü de karşılamanız gerekir; ancak, 
tabiî ki, yükü sağlıklı kaynaklardan karşılamanız gerekir. 

Hükümet, bu konuda, çözüm olarak herhangi bir şey yapmış değildir; çözüm olarak, karşımız
da, yine, bir önlemler paketi vardır. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan uygulamaların, hükümet 
politikalarının sonucunda, biz, yeniden bir önlemler paketiyle karşı karşıyayız. 

Yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için verilmiş olan 75 000 000 ve 100 000 000 liralık 
farklar -ki, çok düşük- emekli maaşlarının yükseltilmesi için doğru bir uygulama olmuştur; ancak, 
daha sonra, hükümet, bu uygulamadan bir şekilde vazgeçmiştir, emeklilere vermesi gereken enflas
yon farkını vermeyip, onu ona saymaya çalışmıştır. Bu, kesinlikle yanlış bir uygulama olmuştur. 

Yine ne yapılmıştır; Türkiye'de prim oranları yüksek... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, sizin, şahsınız adına da söz talebiniz var; sürenize 5 dakika ilave 

ediyorum. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu sene enflasyon hedefi yüzde 20; ancak, hükümetin sosyal güvenlik prim oranlarında öngör

müş olduğu artış yüzde 39,5, yüzde 40'tır. Enflasyon hedefinin 1 katı üzerinde bir oran artışı plan
lıyorsunuz. Niçin; sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak için. 

Sayın milletvekilleri, bu, son derece yanlış bir uygulama olmuştur; daha temel tedbirler, daha 
köklü tedbirler alınarak çözülmesi yerine, eski yanlışlığın devam ettirilmesi öngörülmüştür. Neydi 
yanlışlık; yüksek oranlarla eldeki kişilere yüklenip, onlardan bu hâsılatı elde etmek. Bu yanlış, bu 
ekonomiyi öldürmektedir, bu ekonomi üzerinde bir yük teşkil etmektedir. Prim oranlarının mutlaka 
ve mutlaka inmesi gerekir. 

Türkiye'de işsizlik nedir diye baktığımızda, sizlere birkaç rakam vermek istiyorum: 2001 yılı 
sonundaki işsizlik oranı, açık işsiz oranı yüzde 6,6'dır. Bu rakamların doğruluğu, yanlışlığı ayrıca 
tartışılabilir; ama, devletin resmî rakamlarıdır, ben de onları kullanıyorum. 2002 yılında yüzde 7,8 
büyümeye rağmen, işsizlik oranı, 2002 yılı sonunda, yüzde 6,6'dan yüzde 10,6'ya çıkıyor. 2003'e 
bakıyoruz. 2003'ün ilk çeyreğinde yine büyüme var; ama, işsizlik yine artıyor; işsizlik oranı yüzde 
12,3'e çıkmış. Ekonomide belki bazı göstergeler iyi, enflasyon, büyüme, ihracat iyi; ancak, bu üç 
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göstergenin iyi olması, her şeyin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Üç göstergeyi destekleyecek diğer 
unsurları iyi yönetemezseniz, Türkiye yeniden sorunlarla karşı karşıya kalır. îyi olmayan göster
geler nelerdir; işsizlik son derece kötü... Peki, Türkiye'de, bir Türkiye İş Kurumu var, işsizlik Sigor
tası Fonu var; bu fonu bu Türkiye îş Kurumu yönetiyor. Bu fonun, işsizlik halinde, işsizlere gerek
li ödemeleri yapması gerekir. Fonun kurulma amacı buydu. Fonun varlığına bakıyoruz; 30 Haziran 
2003 tarihi itibariyle fonda 6,8 katrilyon lira para birikmiş. Çok büyük bir varlık. Ne kadarlık ödeme 
yapılmış başlangıçtan bugüne; sadece 126 trilyon lira. Bu harcamayı düştükten sonra, işsizlik 
Fonunda, şu anda 6,6 katrilyon lira bir paranın olduğunu görüyoruz, işsizlik rakamlarını verdim; 
devletin rakamları, işsizlik artıyor; Türkiye, tarihinin en büyük krizini yaşadı ve işsizlik artıyor. Şim
di, işsizlik Fonunu, hükümet, şu anda kullanmayacak da ne zaman kullanacak acaba?! Bu yasaları 
çıkarmak kolay; Sosyal Güvenlik Kurumunun teşkilatı kurulabilir, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
yasası gelebilir, Bağ-Kurun yasası gelebilir; ama, hükümet, işsizlik Fonundaki 6,6 katrilyon lirayı, 
belli bir plan dahilinde, belli bir projeksiyon dahilinde işsizlere dağıtmak üzere, işsizlerin acılarını 
dindirmek, işsizlerin yaralarını sarmak üzere, kısmen dahi olsa, kullanmayı düşünmüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üç göstergenin iyi olduğunu söylemiştim; ama, ekonomide 
bu göstergeleri destekleyecek diğer unsurları dikkate almazsak, Türkiye yeniden sorunlarla karşı kar
şıya kalır dedim. Hatırlayacaksınız, 2000 yılında da enflasyon oranlarında anlamlı bir iniş vardı. Yine, 
2000 yılında ihracat iyiydi ve 2000 yılında büyüme çok iyiydi. Hükümet, bu üç göstergeden son 
derece memnundu. Sonunda yaşadıklarımızı hepimizi biliyoruz. Şu anda, Türkiye, bu üç göstergenin 
iyi olmasına rağmen, ekonomide, hâlâ, birçok açmazla karşı karşıyadır, işsizlik artıyor, reel faizler hâlâ 
yüksektir. Reel faizler neden yüksektir; reel faizler güven ortamıyla yakından ilgilidir. Hem IMF prog
ramını uygulayacağım diyeceksiniz hem bunu ayak sürüyerek uygulayacaksınız hem önlemleri al
mayacağım, yeni vergi getirmeyeceğim diyeceksiniz; ama, sıkıştığınız, geldiğiniz noktada da, ben 
bu vergi önlemlerini alacağım diyeceksiniz. Bunlar, ekonomiye, topluma, herkese zarar getirir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKlF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Toparlıyorum. 
Tutarlı politikalar uygulanmazsa, sadece sosyal güvenlikte değil, hemen her politika alanında 

sorunlardan kurtulamayız. 
Sabrınızı taşırdım. Çok teşekkür ederim. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu, 
Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını, 
İfade eder. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları 
MADDE 3. - Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur. 
Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleş

tirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliş
tirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için 
gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak, ilgili kuruluşları arasında koordinas
yonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağ
lamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uy
gunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir. 

Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır: 
a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı. 
b) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü. 
c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. 
Kurum, gerektiğinde Bakanlık veya ilgili kuruluşlarının ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet 

birimleri ve danışma birimlerinden yararlanır. 
Başkanlığın teşkilat şeması Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 

Yakup Kepenek; buyurun. Sayın Kepenek, şahsınız adına da söz talebinde bulunduğunuz için, 
konuşma süreniz 15 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve 
varsa, izleyenlerimiz; görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leriyle İlgili Yasa Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik, birey ve aileyi, işsizlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık ve 
ölüm durumunda ekonomik açıdan gelir kayıplarına karşı korumayı amaçlar ve bu görev, esas 
olarak, devletin görevidir. Sosyal güvenlik, toplumsal barışı ve dayanışmayı, sosyal eşitliği ve 
gönenci sağlayacak politikaların bütünlüğüdür. 

Sayın Başkan, sözlerime başlarken bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Tasarının genel gerek
çesinde 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası karşılaştırılmakta; ancak, bu karşılaştırmada yanlışlar 
yapılmaktadır. "Anayasanın 'Sosyal ve Siyasal Haklar' başlığını taşıyan" denilmektedir 61 
Anayasası için. Bu terim yanlıştır. 61 Anayasasında "Sosyal ve İktisadî Haklar ve Ödevler" başlığı 
altında Üçüncü Bölüm vardır. Siyasî haklar da bundan sonra düzenlenmiştir. Bu tür yanlışlar Yüce 
Meclise yakışmıyor ve yapılmamalıdır. 

Daha da önemli bir şey daha var: 61 Anayasası ile 82 Anayasası arasında, hele hele, sosyal hak 
ve ödevler bakımından bir benzerlik aramak, bir koşutluk görmek, bir paralellik kurmak, çok büyük 
bir siyasî cinayettir. Daha doğrusu, 82 Anayasasıyla sosyal ve ekonomik haklar konusunda işlenen 
bir cinayete ortak olmaktır. Yüce Meclisin böyle bir ortaklığa gereksinimi, ihtiyacı yoktur. 

Nitekim, eğer 1961 ile 1982 Anayasalarının "sosyal ve ekonomik haklar" bölümleri sağlıklı bir 
biçimde karşılaştınlırsa, çok şeyin içinin boşaltıldığı -1982 Anayasasında- sendikal hakların biçil
diği, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayla ilgili 41 inci maddenin tümüyle ortadan kaldırıldığı, 
çalışma hak ve ödevi, ücrette adalet, sendika kurma hakkı, kapsamı ve benzeri konularda 1982 
Anayasasının, çok çok gerilere düştüğü bilinen bir gerçektir. 
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Bu noktayı vurguladıktan sonra, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin, öncelikle kapsamının 
çok dar olduğunu belirtmek isterim. 

Elimde, Devlet İstatistik Enstitüsünün 2003 yılına ilişkin, yani bu yılın başında çıkarılan, üç 
ayma ilişkin istihdam ve işsizlik verileri var. Buna göre, Türkiye'nin 20 244 000 olan toplam 
çalışanlarının yalnızca yüzde 26,6'sı SSK'lıdır, yalnızca 11,4'ü Emekli Sandığına kayıtlıdır, yalnız
ca 12,1'i Bağ-Kurludur. Bu durum, çalışanların yalnızca yüzde 50, Tinin sigortalı, yani, sosyal 
güvenlik kapsamında olduğunu gösterir. Geriye kalan yüzde 49,9'unun, yani, 10 093 000 çalışanın 
sosyal güvenlik kuruluşlarıyla, kapsamıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu, kayıtdışı 
ekonominin doğrudan sonucudur ve bir toplumsal yaradır. 

Devam edeyim; sosyal güvenlikten yoksun bu 10 093 000 kişinin yüzde 65,5'i, kırsal kesim
dedir, sosyal güvenliğin hiç gitmediği yerdedir. Geriye kalan yüzde 34,5'i, yani, 3 484 000'i de kent
lerde yaşamaktadır. 

Bunun gibi, Türkiye'de kadınların çalışma yaşamındaki yerinin çok sınırlı olması ve bu 
çalışanların da yüzde 56'sının ücretsiz aile işçisi olması, sosyal güvenlik açısından çok daha büyük 
bir yarayı oluşturmaktadır. 

İki nokta daha var; Cumhuriyet Halk Partisi Bilim, Kültür ve Yönetim Platformunun Ankara'da 
yaptığı bir araştırma şunu gösteriyor değerli arkadaşlar: Çalışanların yüzde 17'si asgarî ücretin al
tında bir ücretle çalışıyor. Yine, haftalık çalışma süresi çok uzundur. 51 saatten 94 saate çıkmak
tadır. 7 gün 12 saat, 6 gün 14 saat... Şimdi, böyle şey olmaz. Bu yanlışların düzeltilmesi gerekir. Bu, 
1800'lü yılların başında İngiltere'de Dickens'in romanlarına konu olan yoksulluk durumudur. Geliş
miş bir Türkiye'ye, AB yolundaki bir Türkiye'ye yakışan bir durum hiç değildir. Ülkenin ekonomik 
ve toplumsal yapısı, bu sosyal güvenlikten yoksun ortamda bir tampon görevi görüyor. Devletin 
yerine, toplumsal dayanışma, aile ilişkileri, dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, memleketten gelen 
yiyecek, toplumsal güvenlik işlevi görüyor. Bu durum, düzeltilmelidir. Toplumun, toplumsal 
dayanışmayla kendi içinde yarattığı güvenlik sisteminin yerini, devletin eliyle doğru düzgün işleyen 
bir sistem almalıdır. 

Devam edelim: SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlarının hizmet
lerinin niteliği çok farklıdır, boyutları çok farklıdır. Burada bir uyum sağlanamamıştır. Eşitsizlikleri 
gidermeye yöneliktir sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik, eşitsizlikleri gidermeye yöneliktir; ama, 
sosyal güvenlik kurumlarının kendisi, tamamı, üçü de ayrı ayrı eşitsizlik kaynağıdır. Önce bunu bir 
düzeltmemiz gerekir ve bu düzeltilmedikçe de çok fazla bir şey yapılamaz. 

Sosyal güvenlik sistemimizde, biliyorsunuz, devletin sadece yardımcı olma görevi vardır. 
Havuza parayı ödeyenler, çalışanlarla işverenlerdir. Üçüncü ayak eksiktir; devlet eksiktir. 
Dolayısıyla, devletin, sosyal güvenliğe doğrudan doğruya katkı yapmasında kesin bir zorunluluk 
vardır. Bunun gibi, kamu çalışanlarının, sosyal güvenlik haklarını tam olarak alabilmeleri için, bun
ların sendika hakkının bir an önce, toplu iş sözleşmesi ve grevi de içerecek biçimde genişletilmesin
de yarar vardır. 

Türkiye'de, 2003'ün başında, bu yılın başında 732 000 çocuk işçi vardır. Türkiye bu yanlıştan, 
bu ayıptan bir an evvel kurtulmalıdır. 

Yine, bunun gibi, Türkiye'de kamu kesiminde çalışanlar arasında -bunlar ister işçi olsun ister 
memur olsun- çok büyük maaş farkları vardır, ücret farkları vardır; kurumlararası büyük farklar var
dır, kurum içinde büyük farklar vardır. Bunlar düzeltilmelidir. Bunu düzeltmenin yolu, yüksek 
maaşları yok etmek, azaltmak değildir; tersine, reel ücreti ve maaşı artırmaktır. 

Türkiye sisteminin çok olumsuz bir tarafı, sigorta primlerinin düzenli ödenmemesidir ve bu 
ödenmemenin, bu prim toplamamanın maliyeti, faiziyle katrilyonlarca lirayla bütçeye, hepimize 
yansımaktadır. O nedenle, devleti devlet olmaktan çıkaran, hak ve adalet duygularını çok zedeleyen, 
işvereni kendi içinde eşitsiz kılan, doğru iş yapanla yapmayanı ayırmayan bu prim toplama yanlış-
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lığı ya da bozukluğu kesinlikle düzeltilmelidir. Bu yapılmadan hiçbir şeyin düzelmeyeceği çok açık
tır. İşverenin ödeme yetersizliğine girmesi, iflas etmesi durumunda da işçinin sosyal hakları mut
laka korunmalı ve kullanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, biraz da bu işin uluslararası düzeyinden söz edelim; çünkü, konumuz ona 
da ilişkindir. 

Türkiye, şimdiye kadar çıkarılan 181 ILO sözleşmesinin yalnızca 39'unu imzalamıştır. Bu 
büyük bir eksikliktir. Burada bir şeyin daha altını çizerek söyleyelim: Bildiğiniz gibi, ILO, Birinci 
Dünya Savaşından sonra 1919'da işçi, işveren ve devlet üçlüsünün ortak kuruluşudur. Uluslararası 
Çalışma örgütü bir işçi kuruluşu değildir. Bu üçlü sacayağının, işçi, işveren ve devlet sacayağının 
üzerinde anlaştığı, kadınları, çocukları koruma ve kollamaya yönelik, sendikal haklara yönelik, iş
çinin iş güvenliğine yönelik anlaşma ve sözleşmelerin tamamının Türkiye tarafından bir an evvel 
onaylanması, işin başlangıcıdır, temelidir. Bu olmadan, sosyal güvenlik alanında, çalışanların hak
lan alanında adım atma şansımız yoktur. Bu temeli mutlaka kurmak zorundayız. Bunun gibi, Av
rupa Birliğine uyum politikaları bağlamında da Türkiye, çoğu kez Avrupa Birliğinin sosyal güven
lik anlaşmalarını imzaladığı halde, bunların uygulanmasını tam olarak gerçekleştirememektedir. O 
nedenle, denetim sürecinin etkinleştirilmesinde yarar var. 

Değerli arkadaşlar, bir noktanın önemle altını çizmem gerekiyor. Türkiye'de bu konuda yorum 
yapanlar, genellikle ekonomi, siyaset konusunda yorum yapanlar ve genellikle derinlemesine araş
tırma yapmayanlar şu sonuca varıyorlar, diyorlar ki; Türkiye'de sermaye birikimi yetersizdir, ser
maye birikimi yetersiz olan yerde, sosyal güvenlik de bu kadar olur. Bu görüş doğru değildir, 
çağımızın gerçekleriyle doğrulanmamaktadır. Bildiğiniz gibi, kapitalist sermaye birikimine Alman
ya geç başladı; İngiltere'den, Fransa'dan sonra gelen ikinci kuşaktır. Almanya sanayileşmesini, Bis-
marck'ın 1800'lü yıllarda uygulamaya koyduğu sosyal güvenlik sistemiyle, çok güçlü, çok sağlam 
götürdü ve sonrasında da, bildiğiniz gibi, İngiltere'yi geçti. Bunu, şunun için söylüyorum: önce ser
maye birikimi, önce kapitalistleşme -karaparasıyla akparasıyla, yeraltısıyla yerüstüsüyle, kayıt-
dışısıyla kayıtiçisiyle- sonra da sosyal güvenlik mantığı doğru değildir. Sosyal güvenlik ile sermaye 
birikimi, günümüzde, sağlıklı, düzgün, demokratik ve uygun koşullarda gerçekleştirilebilir, 
çağımızın gerçeği budur; bunu yadsımamak durumundayız. 

Günümüzde ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmenin temeli, sağlıklı işleyen, hakça, eşitlik
çi bir toplumsal güvenliği uygulamaya koymaktır. Biz, CHP olarak, böyle bir uygulamanın her 
zaman izleyicisi olacağız. Bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek, zengin-yoksul arasındaki 
uçurumu kapatmak, gelir ve gelişmişlik uçurumunu azaltmak için çok yönlü ve sağlam bir sosyal 
güvenlik sistemine ihtiyacımız vardır. Biz -tekrar edeyim- bu doğrultudaki çabalan izleyeceğiz, 
destekleyeceğiz. 

Beni sabırla dinlediniz; hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Madde üzerinde başka söz talebi?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 4. - Kurul, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları 

ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları tarafın
dan görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, işçi, iş
veren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından seçilecek birer temsilciden oluşur. 
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Kurul, sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerek
li tedbirleri kararlaştırır. 

Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır. 
Kurulun sekretarya işleri, Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları 

çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz talebinde bulunan Sam

sun Milletvekili Haluk Koç; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan yasa tasarısının 4 üncü maddesinde, Sosyal Güvenlik 

Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri tanımlanmıştır. Bu kurulun içeriğine baktığımızda, Bakanın 
veya Müsteşarın başkanlığında yılda iki kez toplanması öngörülen bir kurul; sosyal güvenlik 
politikalarının belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin tartışıldığı 
bir kurul olarak tanımlanmakta. 

Şimdi, madde okunurken belki dikkatinizden kaçmıştır; burada, Sayın Bakanın veya Müs
teşarın başkanlığında toplanırken, içişleri, Maliye, Sağlık Bakanlan ile Hazine ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu devlet bakanlan tarafından görevlendirilecek en az 
genel müdür seviyesinde birer temsilci ve ondan sonra da çeşitli sosyal güvenlik kurumlan 
sayılıyor; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlan Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalan Birliği, işçi, iş
veren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlanndan seçilecek birer temsilciden bah
sediyor. Şimdi burada bir eksiklik olduğu düşüncesindeyiz. Bunu, demin, komisyon sıralarında 
Sayın Bakana da ifade ettim; çünkü, kendisi de, yasanın genel sunusu sırasında söz aldığında, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, çok geniş bir kitleye sağlık hizmeti verdiğini ve geniş bir kitleye de sos
yal güvenlik hizmeti verdiğini ve şaşılacak kadar dar bir sağlık kadrosu kapasitesiyle bu hizmeti 
verme savaşında olduklannı ifade ettiler; tümüne katılıyorum; çünkü, ben de, ikibuçuk yıl, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda içhastalıklan uzmanı olarak Malatya'da görev yapan bir kişiyim; yani, süreci 
de biliyorum, konumu da biliyorum, çalışma koşullannı da biliyorum, insanların çektiği sıkıntıyı da 
biliyorum, yani, bizzat içinde yaşayarak gelen bir kişiyim. 

Şimdi, yine sosyal güvenlik bakımından bakıyoruz; yine, emeklilerimizin geniş bir kesiminin 
hizmet aldığı bir kurum şemsiyesi de var. Bu boyutla değerlendirdiğimizde, bu kadar çok sivil top
lum örgütü, dernek, sendika burada sıralanmışken, Türk Tabipler Birliğinin, Türk Eczacılar Bir
liğinin birer temsilcisinin bu kurul içerisinde görevlendirilmemiş olması, bence yadırgatıcı bir ek
siklik olarak duruyor. Bunu, Sayın Bakana arz ettim, biraz sonra da bir ek önergeyle huzurunuza 
gelecek, sanıyorum bu eksikliği burada kapatmak mümkün olacak; çünkü, gerçekten, özveriyle 
savaşan bir sağlık ordusu var bu konuda. 

Yine, Türk Eczacılar Birliği, son derece önemli bir meslek odası, meslek birliği; çünkü, son uy
gulamaya baktığımızda, Sosyal Sigortalar Kurumuna mensup hastalann, pilot bölgelerde, devlet 
hastanelerindeki hizmetlerden faydalanması süreci başlatıldığında, bu insanlarımızın muayene ol
duktan sonra ilaçlanm alma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını hem kendi bölgelerimizde 
pratik olarak görüyoruz hem de bu konu basına çok geniş miktarda yansıdı ve sonradan bir uy
gulamaya geçilerek, anlaşmalı eczanelerden de ilaçlanm alabilecekleri söylendi. Yani, bilfiil bu 
olayın içinde olan bir meslek kuruluşu olarak gözüküyor; onun için, ben, bir kere daha, sizin duyar
lılığınıza seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Türk Tabipler Birliği ve 
Türk Eczacılar Birliğinin de, bu kurulda l'er temsilciyle temsil edilmelerinin gerekli olduğunu 
düşünüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, yine, sosyal güvenlikle ilgili... Bakın, sosyal güvenlik kapsamına dahil 
sigorta kolları arasında sağlık sigortası da yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen sağlık 
hizmetlerine dair politikaların belirlenmesinde, bu tür kuruluşların katkısının olacağı çok açık. 

Yine, emekli sendikaları var, Türkiye işçi emeklileri dernekleri var, cemiyetleri var; bu dernek
lerden de 1 'er temsilcinin kurulda bulunması, bence, katılımcı demokrasinin de güzel bir örneğini 
oluşturacaktır. Bu da, o önergede, ek olarak yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, anlayamadığım bir konu var; onu da paylaşmak istiyorum; belki, ufak bir 
siyasî hiciv noktası da çıkıyor yine. Ben, İçişleri Bakanlığının buradaki görev kapsamını pek an
layamadım. "Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu" acaba, buradaki "güvenlik" kelimesini, 
başındaki "sosyal" kelimesini görmeden mi değerlendiriyoruz, "güvenlik" kelimesini görünce, 
hemen içişleri Bakanlığını da olaya dahil ediyoruz; bunu anlayamadım. Belki, komisyon sıraların
dan bu konuda bir açıklama gelir; bu merakımız da tenzil edilmiş olur. 

Bu konuda gelecek olan önergelere destek vermenizi umuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi ve 
şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
4 üncü madde üzerinde, 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutup, son

ra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesine "Türkiye Ziraat Odaları Birliği," 

ibaresinden sonra gelmek üzere "en çok üyeye sahip işçi emeklileri derneği, Diş Hekimleri Birliğin
den bir temsilci" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa M. Necati Çetinkaya 
Ankara Ordu Elazığ 

T. Ziyaeddin Akbulut Yahya Baş 
Tekirdağ İstanbul 

BAŞKAN - Son ve maddeye en aykırı önergeyi okutuyor ve işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Birinci Kısımdaki "Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri" başlıklı 
Birinci Bölümün "Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu ve Görevleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birin
ci bendindeki "...Müsteşarın başkanlığında,"n sonra gelen "İçişleri" ifadesinin metinden çıkarılarak, 
"işveren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından" ifadesinden sonra gelmek üzere 
"Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve emekliler sendikalarından birer temsilci" ifadesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yakup Kepenek İzzet Çetin Enis Tütüncü 
Ankara Kocaeli Tekirdağ 

İsmet Atalay Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz da Sayın Başkan; "emekliler sendikası" olarak değil de, belki uygulamada bir şey, "Tür
kiye işçi emeklileri dernekleri" diye, belki o şekilde anlamak yahut da düzeltmek mümkün olabilir
se... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Doğru "dernek" olarak... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

"Emekliler sendikası" diye herhalde önergede sayın milletvekilim... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Dernek... Dernek... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Dernek... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Der

nek mi; peki... 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Bakan, birisi dernek, biri cemiyet. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) -10 tane işçi emekli derneği varsa 10 temsilcisi mi olacak? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - "En 

çok üyeye sahip" dersek... Sınırlama yapalım. 
BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.31 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - 107 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
222 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 4 üncü maddesi üzerinde verilen önergeler teknik bakımdan eksik olduğu için, öner

ge sahiplerince düzeltilmesi için ara vermiştik. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, 2 önergemizi de geri çekiyoruz; yeni bir önerge 

veriyoruz. 
BAŞKAN - Teknik eksiklikleri giderilen ve birleştirilen önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesindeki "Türkiye Ziraat Odaları Birliği" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Bir
liği, en çok üyeye sahip olan iki işçi emeklileri derneğinden" ibarelerinin, ayrıca "işveren ve kamu 
görevlileri sendikaları konfederasyonlarından" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Tabipler Bir
liği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden" ibarelerinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Oğuz Oyan Agâh Kafkas 
Ankara İzmir Çorum 

Abdullah Erdem Cantimur Enis Tütüncü 
Kütahya Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumunda demokratik bir yapı sağlanması için 

sivil toplum örgütlerinin geniş katılımı amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge doğrultusunda 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri 
MADDE 5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı ve dört 

daire başkanlığından oluşur. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluş

ların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal 
hesaplarını incelemek, malî işlemlerini ve tablolarını izlemek ve dört ayda bir kamuoyuna açık
lamak, ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak 
sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak ve 
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarla ilgili iş
lemleri yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Enis Tütüncü; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, bu madde, bu yasa tasarısının özünü oluşturan 

bir maddedir ya da özünü oluşturan maddelerden biridir. 
5 inci maddenin içeriğine baktığımızda, madde "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili 

kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında 
norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî işlemlerini ve tablolarını 
izlemek ve dört ayda bir kamuoyuna açıklamak..." şeklinde devam ediyor; zaman açısından hepsine 
değinmek istemiyorum. İfade etmeye çalıştığım gibi, bu madde, yasa tasarısının özünü, esasını 
oluşturan maddelerden biri. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuyla ilgili görüşlerime geçmeden önce, buradaki "dört 
ayda bir kamuoyuna açıklamak" ibaresinin "üç ayda bir" şeklinde değiştirilmesinin son derece 
önemli olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu konuda bir önergemiz vardır, öyle 
sanıyorum, Prof. Dr. Sayın Yakup Kepenek, bu konuda, önerge üzerinde söz alacaklardır. 

Ben, bu maddeyle ilgili, izin verirseniz, sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarda norm ve 
standart birliğini sağlama konusundan hareketle, Türkiye'de, sosyal güvenlik sisteminde 
anasorunun ne olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum ve zamanın elverdiği ölçüde de bu 
konuda neler yapılması gerektiğini somut bir şekilde dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik alanındaki sorunların temel nedeni, sos
yal güvenlik alanında ulusal sosyal güvenlik sisteminin ve bunun temel taşlarının oluşturulmamış 
olması yatmaktadır. Sistemsizlik, sistemsizlik, sistemsizlik... Gerçekten, bugün, hiç kimse, hiçbir 
platformda, Türkiye'de ulusal sosyal güvenlik sistemi vardır iddiasında bulunamaz; bulunması 
kesinlikle mümkün değil. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Olacak. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Olması için elimizden gelen çabayı, tabiî ki, hep birlikte gös

teriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da zaten, bu konuda, elimizden gelen desteği, Adalet ve 
Kalkınma Partisine vereceğimizi her zaman ifade ediyoruz. 

Türkiye'de ulusal bir sosyal güvenlik sistemi olmadığı içindir ki, mevcut sosyal sigorta prog
ramlarında; yani, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında, Bağ-Kurda ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunda, her bir sigorta dalı için; yani, uzun vadeli sigorta dalları (yaşlılık, maluliyet, ölüm) ve 
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kısa vadeli sigorta dallarında (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık) her bir sigorta kurumun
da ayrı normlar, ayrı haklar söz konusu, örneğin, yaşlılık aylığına hak kazanmada farklılıklar var, 
ödenen emekli aylıklarında farklılıklar var, sağlık sigortası uygulamalarında farklılıklar var; her 
alanda farklılıklar var. İşte, bu durum, değişik sigorta kurumlarına bağlı üyeler arasında bir hak 
yarışmasına yol açıyor. Daha da ötede, bazen aynı sigorta programı içerisinde yer alan üyeler arasın
da dahi, bir hak yarışmasına başlandığı ya da hak yarışması yapıldığına sık sık tanık oluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dikkatinizi çekiyorum, sosyal sigorta programlarından 
hemen başka bir alana, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanına zorunlu olarak atlama gereğini his
sediyorum; ulusal sosyal güvenlik sistemi olmadığı içindir ki, özürlüler ile bakıma ve korunmaya 
muhtaç durumdaki her yaştan yurttaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlayacak ve aynı zamanda 
sosyal sigorta programlarının yetersizliklerini giderecek bir sosyal yardım ve sosyal hizmet anap-
rogramı da, Türkiye'de, ne yazık ki, şimdiye kadar yürürlüğe sokulamamış durumda. 

Çalışma gücünden kısmen veya tamamen yoksun bulunan her yaştaki engelliler ile bakıma ve 
korunmaya muhtaç durumdaki çocuk, yaşlı, yoksul, kimsesiz milyonlarca yurttaşımıza götürülen 
hizmetler de son derece yetersiz kalıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; peki ne yapacağız, ne yapılması gerekiyor, bu yasa tasarısı 
sevk edilmeden önce ne yapılması gerekiyor, onu vurgulamaya çalışıyorum ve bu tasarının -Sayın 
Bakanımız bizi bağışlasınlar- zamanlama açısından doğru getirilmemiş bir yasa tasarısı olduğunu 
ifade ediyorum. 

Ne yapılması gerekiyor? İlk olarak, işçi, işveren ve devlet üçlüsünün uzlaşmasıyla, her bir 
sigorta dalı için, ulusal sosyal sigorta normları ile hakları saptanmalıdır; ilk adım bu olacak. 

İkinci olarak, söz konusu ulusal sosyal sigorta normları ve haklarını esas alan sosyal güvenlik 
temel yasası çıkarılacak; bu yasa, ulusal sosyal güvenlik sisteminin omurgasını oluşturacak bir yasa 
şeklinde düşünülecek. Ulusal sosyal güvenlik sisteminin omurgası temel yasayla konulduktan son
ra, artık, normal yasa değişikliği gibi birtakım düzenlemelerle bu yasanın değiştirilmesini engel
leyecek kurallara kavuşturulmalıdır; örneğin, Anayasa değişiklikleri hangi kurallara tabi ise, bu sos
yal güvenlik temel yasasının değiştirilmesi de, aynen Anayasa değişikliklerindeki kurallara benzer 
şekilde kurallara kavuşturulmalıdır; yoksa, sivil toplum kuruluşlarının ya da çıkar gruplarının, ak
lına esen birtakım kesimlerin baskısıyla, milletvekillerini iknasıyla, popülist birtakım uygulamalar
la, sosyal güvenlik ulusal normları, yine hallaç pamuğu gibi atılır. O nedenle, sosyal güvenlik temel 
yasası çıkarıldıktan sonra, Anayasanın değiştirilmesindeki kurallara bağlanmalıdır. 

Üçüncü olarak, mevcut Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur uygulamaları, 
bu omurga çerçevesinde birleştirilmeli ve tek çatı halinde bir ulusal sigorta kurumu kurulmalıdır. 
Bu kurum, idarî ve malî yönden özerk olmalı, hak sahiplerinin yönetime katılması ilkesini önplan-
da tutmalıdır; kurumda, sigorta fonlarının kullanımı ve değerlendirilmesinde, verimlilik ve etkinlik 
ilkeleri temel alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, bu yasa tasarısının hazırlanmasında düşünülmesi 
gereken konu, bu üçüncü aşamadır. Bilmem anlatabiliyor muyum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 

Yine, sistemsizlikten sisteme doğru gitmek için, sistemi yakalayabilmek için yapılması gereken 
başka konular da var. Tarım ve orman işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınmasına hız kazan
dırmak amacıyla, tarım ve orman yasası, iş yasası süratle çıkarılmalıdır. 

Bir başka önlem, tarımda kendi hesabına çalışanlar ile bunların yardımcı aile işçilerinin sosyal 
güvenlik kapsamına alınmasında, kooperatifler başta olmak üzere -dikkatinizi çekiyorum, 
kooperatifler başta olmak üzere- diğer üretici örgütlerinden etkin bir şekilde yararlanılması koşul
ları oluşturulmalıdır. Aksi halde, tarım kesiminin -ki, bugün, istihdam açısından bakarsak, çalışan 
nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan tarım kesiminde çalışanların- sosyal güvenlik şemsiyesi al
tına alınması, ulusal sosyal güvenlik sistemi açısından kapsanması başka bahara kalır. 

- 3 8 -



T.B.M.M. B : 107 16. 7.2003 O : 2 

Yine, başka bir önlem olarak, ulusal sosyal sigorta kurumunca getirilen normlar ve hakların 
üzerinde sosyal güvenlik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlarımız bulunabilir, gelir düzeyi yüksek 
vatandaşlarımız bulunabilir. Ulusal sosyal sigorta kurumu, ulusal ölçekte, asgarî taban hakları 
verecektir; eğer bunun üzerinde hak elde etmek isteyen, daha yüksek standartta bir sosyal güvenlik 
hakkı elde etmek isteyen vatandaşlarımız varsa, prim ödeme gücünde vatandaşlarımız varsa, bu 
vatandaşlara, ulusal sosyal sigortadan doğan haklarına ek olarak, özel sigorta uygulamalarından 
yararlanma hak ve olanakları yeniden düzenlenmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yasa tasarısı maddesiyle ilgili -ki, konunun özü, esasıy

la ilgilidir bu yasa tasarısı maddesi- şu anda söyleyeceklerim bu kadardır, zaman sıkıştırıyor. 
Önümüzdeki maddeler üzerinde eğer söz alma fırsatını yakalarsam, bu konudaki düşüncelerimizi 
sizlerle tekrar paylaşma gayreti içinde olacağım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
5 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa 

Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "dört ayda bir" teriminin "üç ayda bir" 
olarak değiştirilmesini istiyoruz. 

Saygılarımızla. 
Yakup Kepenek Hüseyin Ekmekcioğlu Hasan Fehmi Güneş 

Ankara Antalya İstanbul 
Osman özcan Abdulkadir Ateş Osman Coşkunoğlu 

Antalya Gaziantep Uşak 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkanım, biz de katılmıyoruz. Şu sebeple katılamıyoruz: Sosyal güvenlik kurumu başkanlığına 
diğer kurumlardan bilgi akışı üç aylık periyotlarda yetişmeyecek. O bakımdan, sağlıklı bir bilgilen
dirme olmaz gerekçesiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kepenek, önergeniz hakkında konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kepenek. 
Konuşma süreniz S dakikadır. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, bu sabah, bil

gi edinme hakkı konusunda bir yasa tasarısını Avrupa Birliği Uyum Komisyonu olarak görüştük ve 
kabul ettik. Toplumun bilgi edinme hakkı en doğal, en önemli ve çağdaş haklarından biridir; bu 
birincisi. 
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Buraya nokta koyduktan sonra ikinci bir şey söyleyeyim. Türkiye'de sevinerek şunu izliyoruz, 
gözlüyoruz: Yakın yıllarda, ulusal gelir, istihdam, işgücü piyasası ve benzeri alanlarda -ki, bu alan
larda veri toplamak, istatistik elde etmek, sayılar derlemek çok zordur; bu işin uzmanları çok iyi 
bilir bunu- Türkiye, üç ayda bir, millî gelir, üretim ve bunun sektörel dağılımını, gelişimini, cari 
fiyatlarla ve sabit fiyatlarla yayımlayabiliyor. Yine, üç ayda bir, istihdam durumunu -biraz evvel 
sayılarını verdim; bunlarla gurur duymamız lazım- yayımlayabiliyor. Bunlar çok olumlu işlerdir, 
olumlu gelişmelerdir. 

Arkadaşlarımla birlikte, biz, gerekçede, sosyal sigorta istatistikleri diğer istatistiklerle uyumlu 
olsun diye bu öneriyi yaptık. Hangi uyum; üç aylıklar itibariyle, eğer, biz, sosyal güvenlik istatis
tiklerinin sayılarını derleyebilirsek, öbür verilerle; yani, istihdam, millî gelir ve diğer ekonomik ve 
sosyal verilerle uyumu sağlamış oluruz diye düşünüyoruz ve bu uyumun sağlanması, gerçekten 
önemli. Türkiye, yıllar yılı, hep sosyal ayağını ihmal eden, sosyal işlere zaman ayırmayan, sosyal 
konularda veri toplamayan ve topladığı verilere de inanmayan bir özellikte işleri götürdü. 

Bakın, önümüzdeki yıl Avrupa Birliğiyle müzakereler süreci başlayacak. Bilgi edinme, en 
önemli konu. Ben, Sayın Komisyondan ve Bakandan rica ediyorum; bu konudaki genel değerlen
dirmeyi, kurumu biraz daha etkin çalıştırarak, birimleri biraz daha hızlı çalıştırarak, biraz daha 
verimli çalıştırarak, biraz daha saydam, açık, güncel noktaya getirerek bu sorunu çözme olanağı 
vardır. Dört aydan iki aya insin demiyoruz; öbür istatistiklerle uyumlu olsun diye, onlar gibi, üç ay 
olsun diyoruz; önerimiz bundan ibarettir. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - a) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı 
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini değer

lendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlık yapmak, mali iş
lemlerini ve tablolarını izlemek, aktüeryal hesaplarını incelemek, gerekli raporları Bakana sunmak 
üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına ilişkin gerekli çalış
maları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

b) Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı 
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı; sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin 

korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmeleri için gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleş
tirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görev
lidir. 

c) Koordinasyon Daire Başkanlığı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri 

araştırmak, ortak hedef ve amaçlara yönelik projeleri belirleyerek bunlar arasında uyum ve birlik
teliği sağlayacak tedbirleri almak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık
larla ilgili olarak Bakanlığa verilen görevleri yapmak, sigorta uygulamalarında norm ve standart bir
liğini sağlayacak çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Malatya Mil
letvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şahsınız adına da söz talebinde bulunduğunuz için, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; biraz önce, Sayın Bakanım konuşmasında, sosyal devlet ve sosyal devletin 
önemi konusunda defalarca vurgulama yaptı; aynen katılıyorum; ama, sosyal devlet, vatandaşını 
seven, vatandaşını üzmeyen, vatandaşına en iyi hizmeti veren bir kavramdır. Tabiî, en iyisini verir, 
en iyi hizmeti sunar ve bu, hem devletin temel görevidir hem de vatandaşın en tabiî hakkıdır. 

Tabiî, siz, insanları yeşilkartlı, mavi kartlı, Bağ-Kurlu, sigortalı, Emekli Sandığına tabi diye 
ayıracaksınız, insanlar hastane kapılarından içeri giremeyecek, Bağ-Kurlular, yeşilkartlılar itilecek, 
bu paralar ödenmiyor diye Bağ-Kurluyu muayene etmiyoruz diyecekler; bu nasıl sosyal devlet?!. 
Yılda 15 katrilyon, sosyal sigortaların ve Emekli Sandığının açıklarını kapatmak üzere bütçeden 
kaynak aktaracaksınız; ama, vatandaşa hizmet veremeyeceksiniz. O zaman, sosyal devlet, sosyal 
devlet görevini acaba yerine getiriyor mu?!. Bir kere, burada, vatandaşların itilmelerine, vatandaş
ların hastane kapılarında bekletilmelerine ve evlerine gönderilmelerine hepimiz şahidiz. 

Sayın Bakanım, tabiî, yürekten katılıyorum "sosyal devlet" kavramınıza; ama, bütçeden sosyal 
güvenlik kurumlarına ayırdığımız 15 katrilyon gibi bir kaynak olmasına rağmen, maalesef, hâlâ 
daha sosyal devlet görevimizi yerine getiremediğimize yürekten inanıyorum. 

Bir muhtara 100 000 000 lira maaş vereceksin, 150 000 000 lira Bağ-Kur primi tahsil edecek
sin. Bir kere, artık, sosyal devlette, insanlar, sosyal devletin verdiği hizmete göre "ben, bu sosyal 
güvenlik kurumuna üye olmalıyım; ben bu sosyal güvenlik kurumunun imkânlarından yararlan
malıyım" diye kendileri gitmeli; ama, biz, insanları zorla getiriyoruz, hiçbir şey veremiyoruz. Ar
tık, bunları, hepimiz kabul edelim. 

Siz, maaş kuyruklarında insanları öldüreceksiniz; siz, hastane kapılarında sabahın 5'inde kuy
ruğa sokacaksınız ve tedavisini bir hafta yaptıramayacak, oradan oraya itilecek; ondan sonra, biz, 
hâlâ bu ülkede vefakâr emeklilerimizi, bu ülkeye büyük hizmet veren emeklilerimizi çok seviyoruz 
diyeceğiz; bu nasıl sevgidir?!. Bu gerçekleri de, ayrıca, görmemiz gerekir. 

Tabiî, emekliye vefa olacak, vefakâr emeklileri çok seveceğiz, sosyal devlet adına, vatandaş 
için 15 katrilyon lira kaynak aktarılacak ve verdiğin hizmetten de hiç kimse mutlu olmayacak; 
bunun adı nedir?! 

Tabiî, sosyal devlet olmanın getirdiği sorumlulukla, mutlaka, gerekirse, 15 katrilyon lira değil 
Sayın Bakanım, bu ülke, sosyal devlet görevini yerine getirmek için 30 katrilyon versin; ama, dev
let, sosyal devlet görevini vatandaşına tam yapsın; biz, buna asla karşı değiliz. 

Sosyal güvenlik kurumları kendi kaynaklarını yeterince verimli kullanıyor mu, bu kaynakların 
çok gereksiz bir şekilde israf edildiğini biliyor muyuz? Kimse kimseyi kandırmasın; bu ülkede 
kayıtdışı ekonomi kayıt içine alınmadığı sürece, mevcut kayıtlı ekonomi, bu ülkenin insanlarına 
sosyal devlet görevini yerine getiremez; çünkü, siz, yaklaşık 260 milyar dolarlık bir ekonomiye 
sahip olacaksınız, bunun sadece 160 milyar dolarlık kısmı kayıt içinde olacak, 100 milyar dolarlık 
kısmı ülkeye hiçbir kaynak üretmeyecek; ama, ülkenin 70 000 000 insanına sosyal devlet görevi 
yapacaksınız... Onun için, her zaman, Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik 
kurumlarımızın açıkları artarak devam edecektir, eğer, biz, bu ülkede bunun önlemini alamazsak. 

Sosyal güvenlik kurumlarının aktuarya açıklarının geçmişten beri neden oluştuğunu iyi ir
delemezsek ve bunları açıkça ortaya koymazsak, bugün 15 katrilyon olan açık, yarın 25 katrilyon, 
öbür gün 50 katrilyona ulaşır. 

Yıllardır sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları nerelere yönlendirilmiştir, bu kaynaklar 
yeterince değerlendirilmiş midir; hayır. Sosyal güvenlik kurumlarının iş hanları, hamamlar, dükkân
lar almak gibi aslî bir görevi yoktur. Sosyal güvenlik kurumları imarethane değildir. Sosyal güven
lik kurumları, hiç kimseye ucuz gayrimenkul kiraya verecek kurumlar değildir, imarethane değildir. 
Ekonomik olarak istikrarsız dönemlerde yapılan bu tür yatırımlar heba olmuş gitmiştir. Dünün 
cazibe merkezlerinde aldığınız gayrimenkuller, bugün beş para etmemektedir ve o gün, çok büyük 
paralar ödenerek alınmıştır. 
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Sosyal güvenlik kurumlan kaynakları için, bu maddede Finansman ve Aktuarya Daire Başkan
lığı kurulmasını öneriyoruz; ama, maddenin içeriğine baktığımız zaman, sosyal güvenlik kurum
larının kaynaklarını yönetecek, onlara yön verecek, kaynakları en verimli şekilde kullanacak bir 
ibare göremiyorum. Aslında, bu maddenin "sadece rapor eder" veya "incelemek, gerekli raporları 
Bakana sunmak..." Aslında, bu, sosyal güvenlik kurumlarının tüm kaynaklarını en iyi biçimde 
yönetecek, bunları bir finansman mühendisi gibi idare edecek ve bu kaynaklan en verimli şekilde 
değerlendirecek bir şekilde organize edilmelidir; bu dairenin gerçek amacı bu olmalıdır. 

Eğer, sosyal güvenlik kurumları, bugüne kadar elde ettiği kaynaklarını, sadece, devletin ih
tiyacına; yani, hazine bonosuna yatırsaydı, -bir inceletin Sayın Bakanım- sosyal güvenlik kurum
larının, bugün, tek kuruş aktuarya açığı olmazdı. Yineliyorum; sosyal güvenlik kurumlarının tüm 
kaynakları devletin finansman ihtiyacında kullandırılsaydı ve devlet, herkese verdiği faizi, sadece, 
sosyal güvenlik kurumlarımıza verseydi, sosyal güvenlik kurumlarımızın bir kuruş aktuarya açığı 
olmazdı Sayın Bakanım. 

Sonuçta, sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları son derece hor kullanılmıştır. Yeterli gelir 
getirecek şekilde, yeterince değerlendirilmemiştir ve bugünkü aktuarya açıklarının temel nedeni de 
budur çok değerli milletvekilleri. 

Diğer taraftan, tabiî, yine sosyal güvenlik kurumlarının kaynaklarının aşın israf edilip edil
mediğini de iyi irdelemek lazım. Bu kaynaklar, acaba, yine, sosyal devlet olmanın gerektirdiği 
şekilde, vatandaşın ihtiyacına, yeterince verimli bir şekilde kullandınlmış mıdır, yoksa israf mı edil
miştir? Eğer, geçmişten ders almazsak... Bunu da iyi irdelememiz lazım ve Sayın Bakanım görecek
siniz ki, sosyal güvenlik kurumlarının kaynaklan, gerek gelir getirici yönde gerekse diğer yönde is
raf edilmiştir. Bugün, aktuarya açıklarının temel nedeni budur. 

Sayın Bakanım, tabiî, bu maddede bahsedilen Finansman ve Aktuarya Daire Başkanı bir finans 
mühendisi olmalı. Dünyanın her tarafına baktığımızda, o ülkenin önemli ihtiyaçlarında, sosyal 
güvenlik kurumlannın kaynakları kullanılmaktadır. Almanya'ya, Belçika'ya veya diğer ülkelere 
baktığımızda, sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları, o ülkenin ekonomisine yön vermektedir. 
Sosyal güvenlik kurumlarının kaynaklan, o ülkenin, özellikle yatırım kredileri açısından, özellikle 
uzun vadeli finansman sağlanmasında çok önemli kaynaklarıdır. 

Eğer, biz, bu ülkede istikrarı yakalayacaksak, eğer, bu ülkede sanayiciye, eğer ihracata büyük 
kaynak aktaracaksak, bunun en önemli kaynağı, uzun vadeli sosyal güvenlik kurumlan kaynakları 
olmalıdır. Onun için, bu maddenin daha açık, daha amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesinin 
yararlı olacağı görüşündeyim. 

Tabiî, diğer bir olgu ise, sosyal güvenlik kurumları devlet gibidir, devlet sözü gibidir; sosyal 
güvenlik kurumları hastaneleri kandırmaz, sosyal güvenlik kurumlan eczaneleri kandırmaz. Bugün, 
utanıyorum, hastalar bazı eczanelere gidiyor, eczane ilaç vermiyor, neden; gününde ödenmiyor. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Düzelttik, düzelttik... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır, devlet hiç kimseyi kandırmaz. Eğer, dev

let, o eczaneyle bir anlaşma yapıyorsa, bir aysa bir ay, iki aysa iki ay... 10 kere, 20 kere ilgili sigor
ta müdürlüklerine giden eczacı arkadaşlarımız var. Hiç kimseyi kandırmanın bir anlamı yoktur; 
ödenecekse, gününde ödenmelidir, özellikle, yeşil kartlıların, hastanelere ve özellikle üniversite 
hastanelerine - sosyal sigortalar kurumlarımız ödemiyor- üç yıllık borçları var. Bu hastaneler neyle 
dönecek; bu hastaneler, sen bunları ödemezsen neyle dönecektir?! Tabiî, bunların hepsi birer yara. 

Onun için, bu maddede, özellikle -tabiî, içeriğinde olabilir- sosyal güvenlik kurumlarının, 
finansman mühendisi gibi, parayı değerlendireceği bir şekilde bir görev üstlenmesi gerekir ve tüm 
sosyal güvenlik şemsiyesinin bir finansman daire başkanlığı; ama, bu şekilde bir finansman daire 
başkanlığı olmalıdır. 
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Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yardımcı hizmet birimi 
MADDE 7. - Personel ve îdari İşler Daire Başkanlığı 
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı; Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, 

Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personelin 
atama, eğitim, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, ilgili kuruluşların personel sistem
lerinin geliştirilmesine, norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak, ilgili 
kuruluşların kapsamında olanlara hizmet sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getiril
mesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sekretar-
yasını yürütmek ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Personel ve Atama 

Personel ve atama 
MADDE 8. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy

gulanır. 
İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili kuruluşların personeli Kurumda görevlendirilebilir. 
Başkan, Başkan yardımcıları müşterek kararname ile daire başkanları ile diğer personel ise 

Başkan tarafından atanır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacaklarda en az 
dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. 

Kurum, sosyal güvenlik uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında 
yapılacak özel yanşma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal güvenlik uzman yardımcılığı 
kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönet
melikle belirlenir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş
kan, ufak bir düzeltme yapabilir miyiz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, üçüncü paragrafta "daire başkanları ile diğer" ibaresindeki "ile" kelimesini "ve" olarak değiş
tirirsek, cümle düşüklüğünü düzeltmiş oluruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma ve aynı zamanda, şahsı adına, Ankara 

Milletvekili Sayın Bayram Meral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 8 inci madde hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Sözlerime başlamadan önce, müsaade ederseniz, yaşanmış bir olayı sizlere aktarmak is
tiyorum. Konuşma sürem 15 dakika, Allah'a şükür, eskiden 5 dakika idi, canımız çıkıyordu. Nasıl 
olsa zamanım var. 

Bankerlerin paraları götürdüğü bir dönemde, Trabzon'a gitmiştim. Lobide oturuyorum, bir 
beyefendi de karşıda oturuyor, merhum özal da televizyonda konuşuyor. Bu oturan zat, kendi ken
dine gülümsüyor. Konuşma bittikten sonra, yanıma geldi "beyefendi, yanlış anlama, ben deli 
değilim; ama, halime gülüyorum. Emekli albayım, parayı aldım, götürdüm, bankere yatırdım; para 
gitti. Şimdi, acaba, özal bu parayı geri getirir mi diye, ona oy vereceğim, onu düşünüyorum" dedi. 
Şimdi, ben de, bir komisyon başkanı arkadaşım burada konuşurken, kendi kendime güldüm; ama, 
niye güldüm, biliyor musunuz değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz bu yasa 
tasarısı, Sosyal Sigortalar Kurumu yasa tasarısı ANAP hükümeti döneminde çıktı. Geldik, Saadet 
Partisine rica ettik; Anayasa Mahkemesine götürdü, iptal ettirdi. Şimdi, bu yasa tasarısını siz 
savunuyorsunuz da, ona güldüm, ona gülüyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Uyuşmadı... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bakınız, ben her şeyi inkâr ederim, geçmişimi inkâr et

mem. Yapmayın, gözünüzü seveyim; yani, kadayıfın kızarmışını ben mi yiyordum; siz yiyordunuz, 
niye inkâr ediyorsunuz, ne var bunda, ayıp bir şey mi var?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Size yakışmadı. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Durun da lafıma devam edeyim, rica ediyorum. 
Şimdi, ne idi gerekçenin biri de biliyor musunuz; efendim, bu yasa tasarısıyla işe çok sayıda 

adam alacaklar, yakınlarını işe dolduracaklar diye, saygıdeğer Saadet Partisi yetkilileriyle bunu tar
tışıyorduk. (AK Parti sıralarından "Doğru" sesleri) 

"Doğru" diyen arkadaşım, doğru söylüyor. 
Şimdi de, birileri diyor ki -özü bu- "AK Parti, burada, yakınlarını bu yasa tasarısıyla işe dol

durur." Arkadaşım da diyor ki "doğru söylüyorlar." 
Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi, elbette, diyeceksiniz ki, Anadolu'dan kalma bir laf var "bal 

tutan parmak yalanır" ama, kusura bakmayın, sizde parmak o kadar çok ki, korkarım, bu memur 
atamasında, işçi atamasında "sen fazla bal götürdün, bana az kaldı" diye kendi aranızda bir sorun 
çıkar diye düşünüyorum; ama, işi oraya götürmeden, müsaade ederseniz birkaç öneride 
bulunacağım. 

Bakınız, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi işsizliktir. Avrupa Birliğine girmek için 
sabahlara kadar uyum yasaları üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir yasa çıkarmayınız -ben, yıllardır onların 
toplantılarının içerisindeyim- iki sorunu çözün, bir, işsizliği, iki, fert başına düşen millî geliri artırın, 
Avrupa'nın kapıları sonuna kadar açılır. Açık olmasa ne yazar, ben o seviyeye geldikten sonra. Ak
si takdirde, şu yasayı çıkardım, bu yasayı çıkardım... Gideriz, güzel sohbetler işitiriz, tekrar geliriz; 
vatandaşa, aynen gümrük birliğinde olduğu gibi "Avrupa Birliğine gireceğiz, size iş bulacağız" 
deriz. Bekle ki, yaz gelsin! 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu yasa tasarısında bir genel müdürlük feshediliyor, yeni birim
ler kuruluyor. Burada çalışan personel vardır; ama, özelleştirmeden mütevellit, çok sayıda işçiyi 
kapı dışına koyduk, çok sayıda memur arkadaşlarımızı da kamu kurum ve kuruluşlarına aktardık. 
Fazlalık olduğunu sizler söylüyorsunuz; bu fazlalıklar, bu müesseselere aktarılabilir. Lütfen, Sayın 
Bakanım, Sayın Komisyon, bu söylediklerimi dikkate alsınlar. 
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İkinci bir konu, 57 nci hükümet döneminde imtihan açıldı. Biliyorsunuz, imtihanı kazananlar, 
ellerinde kâğıtlarla hepimizin kapısını çaldı, annesi çaldı, babası çaldı, gençler çaldı. Bakınız, o 
dönem açılan imtihana 485 377 kişi katılmış, 180 282 gencimiz imtihanı kazanmış. Bunlardan, tah
min ediyorum, çok atansa, 2 000 kişi atanmıştır. 180 000 kişi, elinde "imtihanı kazandı" belgesiyle 
dolaşıyor; sizleri de ziyaret ediyor bu insanlar. 

Peki, maddede "özel yarışma sınavı" deniliyor. Yani, bunun özeli nedir; sınav, sınavdır da, özeli 
nasıl olacaktır acaba Sayın Bakanım?! Belki de teknik bir ifadedir, ben anlamamış olabilirim; ama, 
özel yarışma sınavı!.. Birçoğumuz devlet memurluğu yaptık, bizimkiler özel değil miydi, nasıldı?! 
Yani "özel" kelimesi o kadar geniş anlamlı ki; aslında, tartışmaya da müsait bir ifade; ama, ben, yine 
de öyle düşünmüyorum. 

57 nci hükümet döneminde açılan imtihanı kazanan ve ellerinde "imtihanı kazandı" belgesi 
olan arkadaşlarımızın -180 000 kişinin- içerisinde avukat var, iktisatçı var, üst düzeyde, iki lisan 
bilen arkadaşlarımız var. Benim söylememe gerek yok; bunlar, sizleri daha çok ziyaret ediyorlar. 
Eğer, odasında oturan arkadaşım varsa, ertesi gün, mutlaka odasında oturmamıştır; yok, odasında 
oturmuyorsa, zaten bunları görmez. Bu, başlı başına bir sorun. Acaba, imtihanı kazanan bu arkadaş
larımızın durumu ne olacaktır? Bu arkadaşlarımız, bu müesseselerde boşalan kadrolara 
atanabilecekler midir -tabiî ki, evsafı uyanlar- atanmayacaklar mıdır? Bu arkadaşlarımızın durumu 
ne olacaktır? Bu, hepimizin ortak sorunu saygıdeğer milletvekilleri. 

Eğer, hükümetiniz, evsafı uyan bu arkadaşlarımızı gerçekten, boşalan yerlere, ihtiyaç duyulan 
yerlere atayacaksa, bunun açıklanmasında büyük fayda vardır. Aksi takdirde, hepimizin kafasında 
dolaşan konu şudur; hiç inkâr etmeye gerek yok... Bunlar ihtiyaç da karşılamaz; alınsa alınsa, 300-
400 kişi işe alınacak. Bu, hangi yarayı saracaktır değerli arkadaşlarım; hiçbir yarayı sarmaz, tşin ter
si, bir çivi çakılmıyor, hiçbir şey yok. Bekliyoruz, ne olacak; Avrupa Birliğine katılacağız, sorun
larımız çözülecek... 

Saygıdeğer milletvekilleri, gelin, vatandaşlarımıza günah etmeyelim, yazık etmeyelim... Tür
kiye'nin durumu, 1919'lardan daha kötü değil. Eğer, biz, kaptırdıklarımızın bir bölümünü geri atabil
sek... Otursak, elimizi alnımıza dayasak; başımızda genel müfettiş gibi dolaşan şu IMF'den nasıl kur
tuluruz, Avrupalının karşısına nasıl dimdik çıkarız, askerlerimizin kafasına çuval takan lanet insan
ların karşısında nasıl yiğitçe dururuz, bunları düşünelim. Neyimiz eksik; aklımız mı eksik?! 

Hepimizin dolaplarında üç takım elbise var. Babalarımız yırtık pantolon giyiyorlardı, ülkeyi bu 
hale getirdiler. Bir takım elbiseyle iki sene dolaşırız. Yapamaz mıyız bunları! Niye yapmıyoruz! 
Bunları ortaya koyun sayın milletvekilleri. Akşama kadar, odanıza gelip, ağlayan o genç insanlar 
ciğerinizi sızlatmıyor mu?! Kafanızı yastığa koyup da nasıl uyuyorsunuz?! 

Türk-İş'in önüne gidin de, görün oradaki insanların halini. Bunlar bizim vatandaşlarımız, bun
lar bizim insanlarımız değerli arkadaşlarım. Ne yapacağız şimdi bunlara? 

Hepsi diyor ki: "Efendim, AK Parti, işte, bu Genel Müdürlük kanalıyla buraya 300 kişi, 400 
kişi alır." Bu, sorunu çözer mi?! Üretim durmuş, üretim yok, bir çivi çakılmıyor; üstelik, oralarda 
çalışanlar varsa, çalışamaz hale getirmişiz ve o insanlara da ücret ödüyoruz. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Üretim başladı. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Gamın yok kasavetin yok; ne söyleyeyim sana?! Eğer, 

vatandaşın bu kadar derdini içine sindiremiyorsan, o koltukta oturmaman lazım senin! Vatandaşın 
derdini bu kadar içine sindiremiyorsan... 

Hasta geliyor, ilaç parası bulamıyor; memleketine gidecek, otobüs parası bulamıyor; işi yok, 
işi... İşi olmayan bir adamın geliri olmaz. Geliri olmayan bir insan da gelir, senin önünde diz çöker, 
ağlar. Eğer, onun ağlamasından zevk alan bir milletvekili varsa -ben de dahil olmak üzere- lanet 
olsun öyle bir insana! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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SONER AKSOY (Kütahya) - Lanet olsun!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Saygıdeğer arkadaşlarım, bir şey söylüyorum, siz başka 

bir şey anlıyorsunuz. Diyorum ki, geliniz, bu sıkıntıları nasıl aşacağız, ne yapmamız gerekir... 
Bırakalım Ahmet'in, Mehmet'in sorununu, elberliğiyle bunları aşalım diyorum, işsizimize iş bulalım 
diyorum, yoksulumuzun sırtını okşayalım diyorum; sen oradan başka şey konuşuyorsun, öbürü 
oradan başka şey konuşuyor. Devam edin... 

Bakınız, bir şey söyleyeyim size; bunu iyi dinleyin: Bu hal devam ederse, gün gelecek, şu tak
tığımız rozetler var ya, şu rozetleri çıkardıktan sonra, ancak o zaman milletin içerisine gireceksiniz; 
çünkü, giden hükümet döneminde, Meclis döneminde sayın milletvekilleri bunu yaşadılar, biz de 
bunun canlı şahidi olduk. Vatandaşımızın karşısına dimdik çıkalım diyorsam, dimdik çıkmanın yol
larını nasıl buluruz, oturup onu konuşalım, onu çözelim diyorsam, buna çok iyi kulak verip düşün
meniz lazım. Bu, yalnız bizim değil, hepimizin ortak sorunudur saygıdeğer milletvekilleri. Bunda 
yadırganacak ne var?! 

Ne yapmamız gerekir; iş yok güç yok, akşama kadar insan seli... Götürdün, bir yemek yedir-
din, cebine bir de otobüs parası koydun, yolcu ettin; ondan sonra geleni ne yapacaksın?! Gelene 
gücümüz yetiyor mu?! 

Konuşmuyorsunuz... Hepinizin içinde dünya kadar dert var. Aldığınızın yarısından fazlası o 
yollara gidiyor. Çifte geliri olan varsa, halinden memnun, sırf milletvekili aylığı alan varsa, kıvrım 
kıvrım kıvranıyor, derdini anlatamıyor. Yalan diyebilir misiniz buna; var bunlar. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çözüm, çözüm?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Çözüm mü; ver o 365'in 70'ini bana, bak çözümü nasıl 

üretiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 365'le çözüm bulamıyorsan, vatandaş seslenir sana oradan 
Saygıdeğer İstanbullu: "Ne yapıyorsun, 365'i sana niye verdim?!" Sen 365'le çözüm bulamıyorsan, 
Cumhuriyet Halk Partisinden çözüm bekliyorsan başımız üstüne, hazırız! (CHP sıralarından alkış
lar, AK Parti sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ne 
yapacaksan, onu söyle! 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Saygıdeğer arkadaşlarım, herhalde bana laf atmak 
hoşunuza gidiyor. 

MEHMET SEKMEN (İstanbul) - Sen Başkandın, daha evvelki hükümetle beraberdin, ne yap
tın?.. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hemşerim, sana kıyamam, canını yerim, sen otur, sen 
benim hemşerimsin. Olur mu, bu iki hemşeri birbiriyle niye uğraşıyor demezler mi?! 

Bakınız, benim bir genel kurulumda, bizim iki Erzurumlu birbirine dalaştı, Erzurumlular on
ların ikisini de Erzurum'un içine sokmadılar, arkadaşların bir bölümü bilir. Onun için, gözünü 
seveyim, sen ne kadar da Erzurum'dan gitsen, yine de benim hemşerimsin, sana kıyamam, dur. 

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; bu söylediklerimin hiçbirisinde eksiklik ol
duğunu zannetmiyorum, üslup tarzında belki biraz kulaklarınızı rahatsız eden cümleler olabilir; 
ama, bakınız, hükümetsiniz; hükümeti eleştirmek o kadar kolay ki... (AK Parti sıralarından "sen 
şimdi ne yapıyorsun" sesleri) 

Ben yol gösteriyorum kardeşim, herhalde, eline sağlık, otur oturduğun yerde, millet acından öl
sün diyecek halim yok ya, işsizlerin sayısı artsın diyecek halim yok ya, ne demem lazım, ne dememi 
istiyorsunuz! öyle mi diyeyim... Canın sağ olsun, bir daha, Sayın Başkan, yarım saatlik zaman ver
sin, öyle konuşayım, hoşunuza gidecekse. 
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Olmaz bunlar saygıdeğer milletvekilleri. Bakınız, bir laf vardır; ben, beni eleştirenleri çok din
ledim, şahit oldum, içimden şunu söyledim: "Keşke zaman olsa da bu da gelse benim yerime otur
sa, kalkmak kaydı şartıyla, bir baksam ne yapıyor?" Size de bir şey söyledim burada ve dedim ki 
"bak, bal tutan parmak yalanır; ama, bal az, sonunda kavga edeceksiniz birbirinizle." Bunları da 
söyledim; çünkü, önce vuran götürüyor. 

HASAN ANĞI (Konya)- Yapma!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Bilmiyor muyum sizin şikâyetlerinizi. Şurada, bakanlara 

işini gördürenlerin sayısını saysam 60 milletvekiline çıkmaz. Hepiniz bizim gibi muhalefettesiniz; 
ama, adınız iktidar!.. Yani, bunun ötesi var mı?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işin özü, eğer sorunları çözmek istiyorsak, halkın içerisine güle güle git
mek istiyorsak, halkımızı mutlu etmek istiyorsak -çünkü, bu kürsüden yemin ettik halkın mutluluğu 
için çalışacağımıza- bırakalım bu kısa devridaimlik konuları da, nasıl ülkemizin dört bir köşesinde 
dumanları tüttürürüz, nasıl işsizlerimize iş buluruz, nasıl emeklilerimizin yüzünü güldürürüz, nasıl 
bugün meydanlarda bağıran memurlarımızın yüzünü güldürürüz, nasıl öğretmenlerimizin yanına 
gittiğimiz zaman, çocuğumuzun elinden tutup gittiğimiz zaman onları güleryüzlü görürüz; bunların 
yolunu oturalım, araştıralım, çözelim; yoksa, bu yasayla alacağınız birkaç memur sizi mutlu etmez, 
işe girenleri hiç mutlu etmez, sorunları daha artırır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Meral, konuşmanızı toparlar mısınız;buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, umuyorum ki, diliyorum ki, ülkemiz, sorunları aza inmiş bir ülke, sıkın

tıları aza inmiş bir ülke, bu Mecliste oturan saygıdeğer milletvekillerinin yüzü gülmüş bir ülke ol
sun; bunu temenni ediyorum ve bu temennimin hayata geçmesini diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Madde üzerinde başka söz ... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Meral, konuşmasında, kadrolara ilişkin hususlara da işaret et
ti; o konuya açıklık getirmek istiyorum. 

Burada yeni bir kadro artışı yok; sadece, 10 uzman yardımcısı alınma imkânı söz konusu. O 
da, malum, merkezî sınavla yapılacak bir sınav sonucunda alınacak. Yani, öyle, yeni iş yaratmak, 
eşe dosta koltuk bulmak gibi ifadeleri kabul etmek mümkün değil. 10 kişilik bir uzman kadrosu ki, 
o da kuruma gerekli ve onun da alınma şartları belli, herkesin bilgisi, tecrübesi, yeteneğine göre 
yapılacak bir sınav sonucu neticelenecektir. Onu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Geçici Hükümler 

MADDE 9. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik 
bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik or
tamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz talebi olan, Uşak Mil
letvekili Sayın Osman Coşkunoğlu?.. Yok. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

İKÎNCÎ KISIM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 10.-9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş

kilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz talebi olan, Tekirdağ 
Milletvekili Sayın Enis Tütüncü; buyurun. 

Aynı zamanda şahsî söz talebiniz de var; konuşma süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, 10 uncu madde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun bir maddesidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun neleri içermelidir; bu yasada, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili hangi 
konular yer almalıdır; konuşmamı bu çerçevede sürdürmeye çalışacağım. 

Bu yasada da açıkça görüldüğü gibi, bundan önceki konuşmamda da dile getirmeye çalıştığım 
gibi, sosyal güvenlik alanında, ulusal sosyal güvenlik sistemi henüz Türkiye'de kurulmamıştır. Gelmiş 
geçmiş tüm cumhuriyet hükümetlerinin burada kusuru var. Tabiî ki, en az kusur Adalet ve Kalkınma 
Partisinde, öyle sanıyorum ki, Adalet ve Kalkınma Partisi, bu gelmiş geçmiş hükümetlerin kusurunu 
en kısa sürede ortadan kaldırıcı bir çaba ve etkinlik içerisinde olacaktır. Konuşmam, daha çok, 
öneriler çerçevesinde olacak. Konuşmamın bu açıdan değerlendirilmesini özellikle rica ediyorum. 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik uygulamaları iki alanda yürütülmeye çalışılıyor. Birincisi, sos
yal sigorta programları ki, sosyal sigorta programları, genelde, çalışan nüfusun sosyal güvenliğiyle 
ilgili programlardır. Dört uygulaması var; Sosyal Sigortalar Kurumu, daha doğrusu SSK uy
gulaması, Bağ-Kur uygulaması, Emekli Sandığı uygulaması ve bir de, 506 sayılı Yasanın geçici 20 
nci maddesi çerçevesinde uygulanmakta olan, banka reasürans şirketlerinde, bankalarda ve sigorta 
şirketlerinde çalışanların sosyal güvenliğiyle ilgili. 
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Tabiî, bu yasalar çerçevesinde, Bağ-Kur Yasası kapsamında, tarımda kendi hesabına çalışan
ların sosyal güvenliği çözülmeye çalışılmaktadır. 506 sayılı SSK Yasası çerçevesinde ise, tarımda 
tarım işçisi olarak çalışanların sosyal güvenliği çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. 

Şimdi, primli sistemdir bu az önce dediğim; çalışanların Sosyal Sigorta Kurumlarıyla ilgili 
alan, primli sistem, öte yandan, primsiz sistem var. Primsiz sistem, çalışma gücünden yoksun, özür
lü, her yaştan, çocuk-yaşlı her yaştan yurttaşımızın sosyal güvenliğinin sağlanması gereken alandır, 
sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, rica ediyorum; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun... Yani, sosyal güvenlik alanının ikinci temel taşı, 
ikinci ayağı neden hiç düşünülmüyor; böyle bir şey olur mu?! îşte, sistemsizliğin bizi nerelere 
götürdüğünü anlatmaya çalıştım bundan önceki konuşmada. Sistemi düşünemezseniz, sistemsizliğe 
prim veren uygulamalara yönelirseniz, makro ölçüde ulusal sosyal güvenlik sisteminin nasıl olması 
gerektiği konusunu düşünemezseniz, böyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda, sosyal güvenlik uygulamalarının ikinci alanı olan sosyal hizmet ve 
sosyal yardım alanını es geçersiniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konudaki önerilerimizi size sunmaya çalışacağım; an
cak, bu önerilere geçmeden önce, çok kısa olarak, çalışanların sosyal güvenliğiyle ilgili, yani, istih
damda bulunanların sosyal güvenliğiyle ilgili kapsam hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum; 
çünkü, bu konuda, hem Devlet Planlama Teşkilatının yayınlan hem Devlet istatistik Enstitüsünün 
yayınlan hem akademik çevrelerde, üniversitelerdeki konferanslarda, konuşmalarda söylenenler, 
aslında, olayı çalışanların bağımlılığı çerçevesinde de alarak, olduğunun çok ötesinde göstermeye 
çalışmaktadır. Yani, yanıltıcı bir analiz yapılmaktadır, yanıltıcı bir tablo gözler önüne serilmeye 
çalışılmaktadır, sosyal güvenlik şemsiyesinin çalışanlar açısından anlamı bakımından. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçek şudur: 2002 yılı başlangıcı itibariyle istihdamda 
olanların ancak yüzde 56,9'u, yani yüzde 57'si sosyal sigorta kapsamında. Emekli Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur'un sağladığı sosyal sigorta uygulamalarının kapsamı, toplam çalışan nüfus, istihdamdaki 
nüfus dikkate alındığında, yaklaşık yüzde 57; yani, çalışan nüfusun yüzde 43'ü sosyal güvenlik şem
siyesinin dışında. Konuya, esas bu açıdan bakmak lazım. Devlet Planlama Teşkilatının ve diğer 
kurumlann yayınlarında "çalışan 1 kişiye şu kadar bağımlı nüfus vardır" hesabından hareket edil
mektedir ve neredeyse, Türkiye'deki toplam nüfusun tamamına yakını sosyal güvenlik şemsiyesinin 
altındaymış gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Gerçek şudur: Çalışmakta olan nüfusun, istihdam
daki nüfusun yüzde 43'ü herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında değildir. 

Şimdi, biraz daha ayrıntıya girmeyi yararlı görüyorum. Sosyal sigorta programlarındaki uy
gulamaların etkinlik durumuna sanayi, tarım ve hizmetler olarak bakarsak, yani, sektörel ayrımda 
bakarsak, o zaman, kapsamdaki yetersizliğin çok ötesinde bir adaletsiz durumun, bir çarpık 
durumun ortada olduğunu teşhis ediyoruz. 

Bu ayrıma göre, en büyük adaletsizlik tarım sektöründeki durumdan kaynaklanmaktadır. Tarım 
sektörüne, çiftçilerimize baktığımızda, tarımda çalışanların yalnızca yüzde 14,3'ü sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dikkatinizi çekiyorum, tarımda çalışanların an
cak ve ancak yüzde 14,3'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Sayısal olarak 1 031 000 kişi. 2002 
yılı başlangıcında, bunlardan 142 000 kişi Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı içerisinde, 889 000 
kişi ise Bağ-Kur sigortalısı olarak gözüküyor. 

Diğer sektörlere bakıyoruz, tarımdaki kadar olmasa da, buralarda da sosyal sigorta kapsamı 
açısından çok ciddî yetersizlikler olduğu ortaya çıkıyor. Sanayi sektörüne baktığımızda, yani, ener
ji, imalat, madencilik ile hizmetler; yani, inşaat, ticaret, ulaştırma ve genel hizmetler sektörlerine 
baktığımızda, çalışmakta olan nüfustan yaklaşık 3 000 000'unun sigortasız olarak çalıştığı acı ger
çeğiyle karşılaşıyoruz. Sanayi ve hizmetler sektöründe çalışıyor olmasına rağmen sigorta kapsamı 
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dışında kalan söz konusu nüfusun önemli bir bölümü Sosyal Sigortalar Kurumunun kaçak çalışan
larıdır; yani, kaçak işçilerdir. Kaçak işçi sorunu, hepimizin bildiği gibi, kayıtdışı ekonomiden kay
naklanıyor ve bu kayıtdışı ekonomideki etkinliklerin genişlemesine paralel olarak da kayıtdışı istih
dam artıyor. Ne yazık ki, burada zabıtlara bir daha geçirmek mecburiyetindeyiz, kaçak işçi sorunu, 
Türkiye'deki emek piyasasındaki emek sömürüsünün giderek yaygınlaşan tipik bir örneğini oluş
turuyor ve Türkiye'nin ayıbını oluşturuyor. Avrupa Birliğine mensup ülkelerin hiçbirinde, bu kadar 
geniş bir kayıtdışı ekonomi yoktur, bu kadar geniş bir kayıtdışı istihdam yoktur ve bu kadar da 
acımasız bir emek sömürüsü yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun çalışma süresinin Sayın Hatibin konuşmasının bitimine 

kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çalışıyor olup da -tarım dışı için söylüyorum- Sosyal 

Sigorta kapsamı dışında kalanlardan geri kalanlar, Bağ-Kurun kaçak çalışanlarını oluşturuyor, Bağ-
Kurun kaçak çalışanlarından meydana geliyor. Bunlar, ya kendi iradeleriyle kapsam dışında kalıyor 
ve geleneksel anlayışla sosyal güvencelerini sağlamayı tercih ediyorlar ya da bunların gelir düzey
leri prim ödemelerine olanak vermiyor; yani, prim ödeme gücünden yoksun bir Bağ-Kurlu kesimiy
le ya da küçük esnaf ve sanatkâr kesimiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Böylece, çalışanlara yasal açıdan tanınmış olan sosyal güvenlik hakkının -burada tekrar dik
katinizi çekmek istiyorum; yasal olarak çalışanlara tanınmış olan sosyal güvenlik hakkının- Tür
kiye'de, son derece yetersiz bir şekilde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Az önce ifade ettim, bir daha söy
leyeyim; çalışan nüfusun yüzde 43'ü, istihdamda olan nüfusun yüzde 43'ü herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olmaktan yoksun. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ne kadar büyük 
bir sorunla, ne kadar büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu bir daha dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. 

Bu yasa tasarısında eksik olan konu, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerdir. Ne yapılması lazım: 
Bundan önceki konuşmamda -5 inci madde üzerindeki konuşmamda- ulusal sosyal güvenlik sis
teminin sosyal sigorta programları bölümüne dönük neler yapılması gerektiğini, dilim döndüğünce, 
zamanın elverdiği ölçüde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi, sosyal güvenlik sisteminin ikinci 
temel taşı olan, ikinci ayağı olan, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında, sosyal güvenlik şem
siyesinin kurulması açısından acaba ne yapmak lazım? 

Çalışma gücünden yoksun bulunanların, özürlülerin, bakıma ve korunmaya muhtaç olanların 
sosyal güvenlikleri için bir kamu desteği ve sosyal refah hizmetleri anaplanı hazırlanmalıdır. Tür
kiye çapında önce plan hazırlanmalıdır ve bölgesel öncelikler... Bazı bölgelerde, bu sosyal yardım 
ve sosyal hizmete daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu programlarda, özürlüleri topluma kazandırmak, 
bunları tüketici durumundan kurtarıp, üretim sürecine katmak temel amaç olmalıdır. O zaman, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve değerli milletvekillerimiz, hepimize son derece önem
li bir sorumluluk, bir görev düşüyor; ne olur, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanını, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altına getirelim; yani, Başbakanlıkta olmaz. Çocuk Esirgeme 
Kurumu, bir ara -o, doğru bir karardı- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlandı, yeni bir 
anlayış egemen oluyor, tekrar Başbakanlığa bağlandı. Kamuoyunda Fak-Fuk Fon diye bilinen uy
gulama, bence çağdaş sosyal güvenlik anlayışına tamamen ters bir anlayış; ama, iyi, kötü 
yürütülüyor, bunun da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanması lazım; yani, tek ilke, 
daha doğrusu tek çatı ilkesi, sosyal sigorta programlarında önemli olduğu gibi, sosyal yardım ve 
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sosyal hizmet programlarında da olması lazım. Kısaca, kamu desteği ve sosyal refah hizmetleri 
anaplanı hazırlanmalı, atacağımız ilk adım bu olmalı, özürlülere yönelik eğitim hizmetleri, bu 
anaplan çerçevesinde, okul öncesinden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Tütüncü, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla)- 5 dakikam daha var. 5 dakikayı da kullandım mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Kullandınız Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla)- 5 dakikayı da kullandım; yani, 15 dakika oldu. 
BAŞKAN- Evet Sayın Tütüncü. 
Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
özürlülere yönelik eğitim hizmetleri okul öncesinden başlatılmalıdır, özürlülere sahip çıkıl

masında, bu plan çerçevesinde, anaplan çerçevesinde sorumluluğun merkezî hükümette olması 
koşuluyla, uygulamada yerel yönetimlere ağırlık veren ve fakat, merkezî hükümet, yerel yönetimler 
ve gönüllü kuruluşlar arasında etkin bir işbirliğini esas alan bir kurumsallaşmanın yolu aranmalıdır. 

özürlülük durumlarına engel olmak için, akraba evliliklerinin sakıncaları konusunda toplumu 
mutlaka ve mutlaka aydınlatmalıyız. 

Rehabilitasyon merkezlerinin özürlülüğün tipine göre ihtisaslaşmasına özen gösterilmelidir. 
Söz konusu merkezlerin kapasitesi gereksinmeyi karşılayacak düzeyin çok altındadır. Burada, özel
likle özel sektör kuruluşlarının da belirli ölçüde ilgi alanı olabilir. Yerel yönetimlerle birlikte bu özel 
kesimin de önünün burada açılmasında yarar olacağına inanıyoruz. 

Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Son olarak, özürlülerin dışında, özel ilgiye, korunmaya ve bakıma muhtaç durumdaki yurttaş

larımızın tümüne bakım ve huzurevi sağlayacak bir anlayışın Türkiye'de egemen hale getirilmesi 
gerekiyor. 

Ayrıntılara girmek istemiyorum; ama, yani, burada gerçekten Türkiye'nin kanayan bir yarası 
var. Çekirdek aile tipine dönüşüyor ailelerimiz. Geleneksel aile, yerini modern aile tipine bırakıyor. 
Yani, geleneksel dayanışma, değer yargılarımız yavaş yavaş gidiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla)- Bunun için, özel ilgiye, korunmaya ve bakıma muhtaç durumdaki 

yurttaşlarımıza, özellikle yaşlılarımıza bakım ve huzurevi sağlayacak çözümleri getirmemiz lazım. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla)- Sayın Başkan, çok özür diliyorum ve son olarak bir başka şey; 

yurt dışındaki işçilerimiz ile göçmen vatandaşlarımızın kazanılmış olan haklarının, mutlaka ve mut
laka, titizlikle korunmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. 

Teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime saat 20.00'ye kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - 107 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
222 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 11 inci maddesini okutuyorum: 
MADDE 11.-3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güven

liğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak 
ve geliştirmek, yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

HASAN AYDIN (İstanbul) - Çoğunluk yok Sayın Başkan, saymıyor musunuz! 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın 

İzzet Çetin; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HASAN AYDIN (İstanbul) -10 kişiyle Meclis açılır mı? 30 tane adam var burada yahu... Lüt

fen yani... 
BAŞKAN - Sayın Aydın siz de zamanında gelip başta söyleseydiniz, yoklama yapardık. 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, ama, görüyorsunuz kendiniz... 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

(Gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 

Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Kanun Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada, esasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3146 
sayılı Kuruluş Kanununa ilişkin değişikliği içeren bir düzenleme üzerine söz aldım. Gerçekten, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, hem çalışma yaşamını ilgilendiren düzenlemelerde hem de 
sosyal güvenlik kurumlarının, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunun şimdiye kadarki uygulamaların
daki birtakım kavramların, kelimelerin bu düzenlemede, yeni tasarıda değiştirildiğini görüyoruz. 

Gerçekten, nerede, hangi konuda olursa olsun, çalışma yaşamına ilişkin kelimelerin çok an
laşılır olmadığına ya da zaman zaman konuşmacıların bazı kelimeleri, bazı deyimleri farklı kullan
dığına tanık oluyoruz. Örneğin, "iş güvencesi", "işçi sağlığı", "iş sağlığı" ya da "iş güvenliği" gibi 

- 5 2 -



T.B.M.M. B : 107 16 . 7 . 2003 O : 3 

kavramlar, zaman zaman iç içe geçiyor. 3146 sayılı Kanundan farklı olarak, "işçi sağlığı ve iş 
güvenliği" kavramı, uzun yıllardan bu yana hem çalışanlar hem uygulamacılar hem işverenler 
tarafından bilinen, alışılmış kavramlar olunmasına rağmen, yeni düzenlemede "iş sağlığı ve güven
liği" kavramı kullanılageliyor. Bu, bir bakıma, son yıllarda, doktrinde, üniversite çevrelerinde "iş 
sağlığı", "çalışanların sağlığı ve güvenliği" olarak algılanagelmiş olsa da, gerek yasalarımızda gerek 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde, tüzüklerde, yönetmeliklerde bu kavram oturmuş bir kav
ramken birdenbire "iş sağlığı" kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Burada hem 11 inci maddede, hem 
12 nci maddede, hem 15 inci maddede ve hem de 17 nci maddede, yani, 3146 sayılı Kanunda değişik
lik öngören düzenlemelerde, iş sağlığı ve iş güvenliğinden söz ediliyor. Bu, tabiî, ister istemez, başka 
çağrışımları beraberinde getiriyor. Acaba, AKP, işçiyi kavram olarak da gündeminden mi çıkardı? 
Emeği, emekçiyi gündeminden çıkardığını 4857 sayılı Yasanın uygulaması sırasında sıkça vur
gulamıştım ve görmüştük orada. Şimdi de, burada "işçi sağlığı" yerine "iş sağlığı" kavramı getirilmek 
isteniyor. Belki, birkaç yıl sonra, uygulamada, doktrinde, üniversite çevrelerinde iyice tartışıldıktan 
sonra "işçi sağlığı" yerine "iş sağlığı" oturabilir; ama, böylesi bir dönemde, emeğin dışlandığı, emek
çinin ortaçağın çalışma koşullarına yeniden taşındığı, sosyal güvenlik kurumlarının iyice çökertildiği 
böylesi bir metinle sosyal güvenlik kurumu teşkilat kanunu oluşturulacak ve bu kurumun kurulması 
bir fırsat bilinerek, 3146 sayılı Yasada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görev
lerini düzenleyen kanunda da "işçi" kavramı tasfiye edilerek, giderek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının adı da, bundan evvelki bir konuşmamda söylediğim gibi "çatışma ve sosyal gerginlik 
bakanlığı" olarak mı değiştirilecek diye düşünmekten kendimi alıkoyamadım. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu düzenleme, bir bakıma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının çalışma mevzuatına yeni getirdiği bu düzenlemelerle, iyice kavram kargaşası 
yaratacak. Ben, o nedenle, konu açıklığa kavuşsun diye, iş nedir, iş sağlığı nedir, iş güvencesi nedir, 
iş güvenliği nedir, bu kavramların, biraz evvel, Ana Britannica'dan tanımlarını aldım geldim. "İş 
güvenliği" farklı bir kavram, "iş güvencesi" farklı bir kavram. İş güvencesi, çalışma hakkının korun
masını ve işçinin işinin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını ihtiva eden bir 
tanım. İş güvenliği ise, işçileri kaza, hastalık ve diğer sosyal risklere karşı koruma. Yani, biz "iş sağ
lığı ve güvenliği" derken, belki de, AKP'nin Sayın Genel Başkanının, Başbakanın tanımına da uy
gun, işyerinin güvenliği, işin güvenliğini öne çıkararak, işçiyi yok sayan bir anlayışı Türkiye'ye yer
leştirmek istiyoruz; hem sosyal güvenlik alanına hem çalışma alanına yerleştirmek istiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yapmayın! Böylesi bir düzenleme, zaten, öyle inanıyorum ki... Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının kuruluş ve görevleri hakkındaki bu düzenleme, belki, oylarınızla, 
biraz sonra yasa metni haline gelecek, yasalaşacak; ama, bu düzenlemeyle sosyal güvenlik kurum
larımız herhangi bir şey kazanmayacak, sadece bürokrasi artacak. Yeni bir müsteşar, beş tane müs
teşar yardımcısı, altında daire başkanları, genel müdürler; yani, lüzumsuz bir bürokrasiyi sosyal 
güvenlik alanına yeniden kazandırmış olacaksınız. Buna ihtiyaç olmadığı gibi, burada, biraz evvel 
söylediğim, bu 11 inci maddede, 12 nci maddede, 15 inci maddede ve 17 nci maddedeki "iş sağlığı 
ve güvenliği" kavramlarının "işçi sağlığı ve iş güvenliği" olarak kalmasına, eski haliyle kalmasına 
ve tasarıdaki bu cümlelerin de "işçi sağlığı ve iş güvenliği" olarak düzeltilmesine ihtiyaç var. 
Bakınız, işyerlerine gittiğiniz zaman, büyük fabrikalarda, büyük işletmelerde, iş güvenliğine ilişkin 
önlemleri görürsünüz; iş, önce güvenlik der. İşçi sağlığıyla ilgili olarak "İşçi Sağlığı ve İş Güven
liği" kurumu vardı; şimdi o kurum, "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" oluyor. Ayrıca, bir de, İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Merkezi, kısa adı, İSGÜM var. 

Değerli arkadaşlarım, yani, biz, burada işçi sağlığı ve iş güvenliğini düzenlemek derken, işyer
lerindeki sağlık koşullarını mı, çalışma için elverişli ortamı mı hazırlayacağız, yoksa, çalışan işçiyi, 
çalışan insanı birtakım risklere karşı koruyacak önlemleri mi alacağız? Alınması gereken önlem, iş
çinin sağlığını koruyucu önlemdir. Hiçbir önlem, hiçbir değer, işçinin sağlığı kadar, insanın sağlığı 
kadar önemli olamaz. 
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Yani, biraz evvel Sayın Bakanımıza da söyledim. Üniversite çevrelerinde, akademik çevreler
de tartışılıyor, hatta, bu konuda Hacettepe Üniversitesi, geçtiğimiz yıllarda kapsamlı çalışmalar 
yaparak "iş sağlığı mevzuatı, iş sağlığında risk grupları" gibi, çalışanların sağlığını komple "iş sağ
lığı" kavramında algılamak ve onu yerleştirmek gibi birtakım seminerler düzenledi; ama, henüz 
oturmuş değil. 

Yani, bu düzenlemeye, böyle bir kuruma Türkiye'nin ihtiyacı yok. öyle inanıyorum ki, pek çok 
AKP milletvekili arkadaşım da, bu kurumun bir ihtiyaç olmadığını biliyor. Bu kurum -Sayın Bakan 
hiç kusura bakmasın- bu dönemden önce, mensubu olduğu bir partinin Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından hazırlanmış ve o dönemde gündeme getirilmiş; bugün de Sayın Çalışma Bakanı tarafın
dan benimsenerek ya da onun devamı olarak kabullenip gündeme getirilmiş bir düzenleme. Böyle 
bir düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. 

Yapılması gereken, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Bağ-Kur'un, İŞKUR'un işler hale getiril
mesi, sorunlarının azaltılması, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınarak Sosyal Sigortalar 
Kurumunun gelirlerinin artırılması -sosyal sigorta primlerinin işverenlerimiz açısından bir yük ol
duğu, vergilerin ayrı bir yük olduğu bilinen gerçek- vergi ve sigorta primlerinin işverenlerimizin 
ödeyeceği nispetlere çekilerek, hepsinin af bekleme yerine, bir yurttaş olarak, vergi mükellefiyeti 
olarak, bir nevi vergi olan sigorta primlerini ödeyebilecekleri ortamı hazırlayarak, ülkemizde, sos
yal güvenlik kurumlarını sosyal devlet anlayışına uygun bir işleyiş mekanizmasına kavuşturmak 
olmalı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin, konuşmanızı toparlar mısınız. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, demin de söyledim, 11,12,15 ve 17 nci maddelerdeki "iş sağ

lığı ve güvenliği" kavramı yeni bir kargaşaya yol açacak, bu yasanın anlaşılmaz hale gelmesine de 
neden olacaktır. Zaten, yasanın bir hayrının olmadığını, sosyal sigorta hizmetlerinde tam bir kargaşa 
ortamına girileceğini uygulamada da birlikte göreceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlar; şimdi, sayın konuşmacı, acaba, bu yeni getirilen kavramlarla işçi 
tanımını tasfiye mi ediyorsunuz gibi bir ithamda bulundu. Zinhar, aklımızdan böyle bir şeyin geç
mesi mümkün değil. Burada "iş sağlığı ve güvenliği" kavramı, daha geniş bir ifadeyi yerine getir
mek için kullanılıyor. Başta işçilerimiz olmak üzere, işyerinde çırak, stajyer, işyeri hekimi, iş güven
liği uzmanı, işveren ve üçüncü şahısları da kapsayacak şekilde geniş bir kavram ifade edilmiş. 
Malum, işyerinde, sadece işçimizin şahsına yönelik tehditlerden ziyade, bu işletme bütününde 
çalışan diğer unsurlar da var. Dolayısıyla, kavram bunları ifade etmek için kullanılmıştır ve teşkilat 
yasamızın, Bakanlığın önemli görevleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, öyle, işçi kavramını tas
fiye etmek gibi hiç akla fikre gelmeyecek fikirlerle de hiç bağdaştırmak mümkün değildir. 

Bunu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.-3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak," 
"g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak," 
"n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçlan ve özel kanunları gereğin

ce idare edilmesini sağlamak ve denetlemek," 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili 

Hasan Aydın; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Aynı zamanda şahsınız adına da söz istemiş bulunduğunuzdan, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sos

yal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 12 nci mad
desi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına düşüncelerimi sizlere ifade etmek is
tiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, çıkan bütün yasalardaki kelimelere baktığınızda, sadece kelimeler ve 
cümleler düzeyinde değerlendirdiğinizde bir eleştiri yapmak, bir olumsuzluk görmek mümkün ol
mayabiliyor. Yine, bu yasa tasarısının 12 nci maddesini incelediğimizde, iş güvenliğinden, eğitim
den, iş sağlığından söz edilmektedir. Buna benzer birçok yasa çıkardık. Hepimizin bildiği gibi, 657 
sayılı Yasaya tabi devlet memurları da, bu yasadan çok daha, kanun önünde, icra önünde, hükümet 
önünde, idare önünde, güya güvenceye alınmış olan çalışanlarımızdır. Gelin görün ki, bu yasalar or
taya çıkarılırken, bu yasalar yapılırken -bu yasalar, esas itibariyle iktidar tarafından yaşama geçiril
mektedir - iktidar, biraz hukuk, biraz yasa, biraz yasanın bize uydurulması, biraz yasanın bize göre 
yorumlanması gibi bir davranış gösterdiğinde, ortaya çok komik manzaralar da çıkmaktadır. Geç
tiğimiz dönemde -bu yasayla doğrudan ilintili olduğunu düşündüğüm için- Türkiye'de, devlet 
mekanizmalarında, millî eğitimde, sağlıkta Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin uy
gulamalarını değerlendirdiğimizde, hemen bu tasarıyı da okuduğumuzda, çok komik, hatta, gülünç 
manzaralarla karşılaşmaktayız. Öylesine bir davranış gördük ki geride bırakmış olduğumuz şu 
dokuz aylık dönemde, sanki, bir başka ülkenin güçleri bu ülkeyi yönetmeye başlamış ve bütün 
mekanizmalarda, insanlar, âdeta, sıyrılıp, sökülüp atılmaktadır. Yıllarca bu ülkede yöneticilik yap
mış, yıllarca bu ülkenin devletine, kurumlarına hizmet etmiş olan insanlar, inandırıcı olmayan, 
üretilen gerekçenin sahiplerini bile inandırmayan nedenlerle, âdeta, bir yerlerden başka bir yerlere 
sürdürülmektedir, sürgün hayatı yaşamaktadırlar. 

Bakınız, benim seçim bölgem İstanbul'un Anadolu yakası. İstanbul'un Anadolu yakasında, bu 
hükümet tarafından, öylesine uygulamalar yapıldı ki, şimdi, bunları ifade ettiğim zaman, Adalet ve Kal
kınma Partili arkadaşlarımızın birçoğu da bana hak verecektir. Bu süre içerisinde, benim seçim bölgem
de, Kartal'ın, Maltepe'nin, Pendik'in, Kadıköy'ün, daha sayamayacağım bütün millî eğitim müdürleri 
görevden alındı. Bu millî eğitim müdürlerinin görevden alınmasının topluma açıklanabilecek, 
muhataplarına açıklanabilecek, Parlamentoda üyelere açıklanabilecek hiçbir gerekçesi yok. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İş Kanununda hiçbir yeri yok, değil mi Sayın Aydın? 
HASAN AYDIN (Devamla) - Hiçbir gerekçesi yok. Sadece, bir gerekçe ifade edebilirim. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İş Kanununda hiçbir yeri yok, değil mi?! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bu millî eğitim camiasında görev yapan insanların laikliği... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Bırak allahaşkına!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Millî eğitim camiasında görev yapan insanların Atatürkçülüğü... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hep aynı şeyi söylüyorsun!.. 
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HASAN AYDIN (Devamla) - özellikle, bu görevden alınmış olan insanların... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Çarpıtmayın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Kesinlikle tartışma konusu değil... (AK Parti sıralarından gürül

tüler) Bunlar Atatürkçü insanlar... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hepimiz Atatürkçüyüz; ne alakası var?! 
BAŞKAN - Sayın Aydın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bunlar, topluma hizmet etmiş olan insanlar... 
BAŞKAN - Sayın Aydın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bunlar... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Bırak allahaşkına!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Beyefendi, izin verir misiniz... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Muzaffer Bey, komisyon değil burası... Lütfen... 5 dakika söz alır, 

konuşursunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, benim konuşmama müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Sayın Aydın, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, maddeyle ilgili konuşuyorum. Sayın Başkanım, 

yasalar uygulanmak içindir, yasalar yaşamı düzenlemek içindir. Ben bir yaşamdan, yasayla doğ
rudan ilintisinin olduğu bir yaşamdan, bir örnekten bahsediyorum. İzin verirseniz konuşmama 
devam etmek istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Maddeyle ilgili olursa çok iyi olacak. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Yakından çok ilgisi var Sayın Başkan. 
Yani, yasalar kâğıtlarda dursun, yasalar raflarda dursun, insanlar zaman zaman alıp onu 

okusunlar diye değil; yasalar toplum düzenini, yasalar insan hakkını korumak için yapılır. Burada 
söz konusu ettiğimiz insan hakkıdır. Ayrıca bir şey ifade etmek isterim; gerçekten merak ediyor
sanız, ben, söylemiş olduğum gerekçelerle de sizi ikna etmek isterim. 

Bu görevden alınan millî eğitim müdürlerinin hemen tamamı laikliğe, demokratik cumhuriyete, 
demokrasinin temel kurallarına bağlı unsurlardır. (AK Parti sıralarından "gelenleri söyle" sesleri) 

Gelenleri söyleyeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, bu süre içerisinde Kartal'da görevden alman millî eğitim müdürünün 

yerine, şube müdürlüğünde dört tane kadro varken altı tane ve bu şube müdürlerinden bir tanesi -
lütfen kızmayın, düşüncelerimi söylememe izin verin, tahammül gösterin- daha önce irticai faaliyet
lerden görevinden alınmış... 

BAŞKAN - Sayın Aydın, bir saniye... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Görevinden alınmış ve bu vatandaş... 
BAŞKAN - Sayın Aydın, bir saniye... 
(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, İçtüzüğün 66 ncı maddesini okuyorum: 
"Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ay

rılmamaya davet etmek için kesilebilir. 
İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı birleşimde o konu hak

kında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif olunabilir." 
Sayın Aydın, konuya gelir misiniz. 
Buyurun. 
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FÎKRET BADAZLI (Antalya) - Konuya gel, konuya. Sadede gel, sadede... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkanım, düşüncelerimi söyleyemeyecek miyim? 
Sayın Başkanım, bakınız, ben, burada bir yasa çıkarılırken, o yasanın uygulama alanında, 

hükümet tarafından, iktidar tarafından nasıl uygulanması gerektiğini, yasaların sadece kâğıt üzerin
de olması gereken metinler değil, aynı zamanda insanlar için geçerli metinler olduğunu, bugüne 
kadar bu yasaların, buna benzer yasaların doğru uygulanmadığını, istismar edildiğini, kötüye kul
lanıldığını ve bu kötüye kullanmayı örneklerle arkadaşlarıma anlatıp, bu yasanın yaşama geçirilir
ken düzgün ve iyi geçirilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Burada yasaya aykırı, konuyla ilgisiz 
olan bir şey yok. Eğer izin verirseniz konuşmama devam etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

Arkadaşım dedi ki... Bu kürsüde, ben, buradaki arkadaşlarım gibi düşünmüyorum diye, ar
kadaşlarımın bir miktar bana kızabileceklerini varsayarak, Sayın Başkanımın, kürsü özgürlüğümü 
elindeki İçtüzük maddesine göre kısıtlayacağına inanmıyorum. Bu nedenle, ben konuşmaya devam 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, sizin hürriyetinizi kısıtlayan yok... 
Buyurun. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Arkadaşlarım "onun yerine kim geldi" diye sordular; söy

lüyorum arkadaşlar: Bu kürsüde konuşurken, 65 000 000'un Önünde, kesinlikle, mesnetsiz, 
dayanaksız bir konuşma elbette yapmam. Dolayısıyla da söylediklerim doğrudur ve yarın yanlış ol
duğu zaman da, arkadaşlarımız buraya çıkıp, bunun doğru olmadığını söyleyebilirler. 

Kim geldi o arkadaşlarımın yerine; irticai faaliyetlerden ötürü Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan görevden alınmış ve mahkemeye müracaat ettikten sonra, mahkeme bunun müracaatını reddet
miş, bir bakıma teyit etmiş olan bir kadroyu oraya getirirseniz... 

AHMET IŞIK (Konya) - Mahkeme kararı var mı? 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkanım, benim konuşmama müdahale etme hakkınız 

var; ama, benim konuşma özgürlüğümü sağlamanızı da istirham ediyorum. Arkadaşlarım beni 
konuşturmuyorlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibin konuşmasını dinler miyiz. 
Buyurun Sayın Aydın. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Mevzuyla ilgili konuş. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Mevzuyla ilgili konuşuyorum. 
Bakınız, ne zaman "Atatürk" diyorsam, tepki gösteriyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hasan Bey, artık bu kadar da değil canım! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bu kadar efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Böyle konuşursanız yanlış yaparsınız. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Siz de gelir burada konuşursunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Arkadaşlarımızın müdahale etmesine karşı çıkıyorum, konuşun; 

ama, lütfen, istirham ediyorum, yapmayın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bakınız, Grup Başkanvekilisiniz, gelip burada konuşursunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Konuşurum tabiî canım!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Orada konuşmayın Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sizin konuştuğunuz şey yakışıksız. Arkadaşlarımızın tepki gös

termesi sizin tavrınızadır, Atatürk'e karşı olamaz. 
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HASAN AYDIN (Devamla) - Ben gerçeği söylüyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Etmeyin kardeşim!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Grup Başkanvekili, gerçeği söylüyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bu kadar da olmaz ki! Etmeyin kardeşim! 
HASAN AYDIN (Devamla) - tzin verirseniz, konuşmak istiyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Zaten konuşuyorsunuz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hasan Bey, tahrik ediyorsunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Efendim, tahrik etmiyorum, gerçekleri söylüyorum... 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Konuya gel, konuya gel... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Gerçekleri söylüyorum. 
Bu yasa maddelerine göre... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Mahkeme kararından bahset. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Mahkeme kararından bahsediyorum. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Ben üniversiteden atılmış bir adamım; ama, mahkeme kararı 

yok... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Gel buraya bari!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - İrticai faaliyetten ben de atıldım üniversiteden; ama, hiçbir mah

keme kararı yok. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben mahkeme kararından söz ediyorum beyefendi. 
Oradan kalkıp buraya geleceğinize, gelip burada konuşursunuz. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Konuya gel, konuya... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ne diyorsun kardeşim sen ya?! 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Konuya gel! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Üzerime mi geliyorsun? Orada Başkan var; sen mi yönetiyorsun 

Genel Kurulu?! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sen de efendi gibi anlat, dinleyelim! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben konuşmak istiyorum. Ben, burada şunu söylemek is

tiyorum... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Aydın ve sayın milletvekilleri... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Anlatmak istediğim şudur; tabiî, konuşabilirsem Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Toplantıya ara vereceğimi bildiririm. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hasan Bey, çok tahrik ettiniz, hiç size yakışmadı. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aydın. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Doğruları söylüyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hep tahrik ediyorsunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Doğruları söylüyorum; neden tahrik oluyorsunuz? Doğruları 

söylüyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
ZEKİ KARABAYIR (Kars) - İstismar ediyorsun her şeyi. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Siz istismar ediyorsunuz. 
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ZEKİ KARABAYIR (Kars) - Atatürk'ü de istismar ediyorsunuz. 
AHMET YENİ (Samsun) - Çok ayıp ediyorsunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Rica ediyorum, siz ediyorsunuz beyefendi. 
ZEKİ KARABAYIR (Kars) - Konuyu bilmediğin oradan belli. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben şunu anlatmaya çalışıyorum, anlatmak istediğim şudur... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Siz böyle konuşmuyordunuz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben böyle konuşuyorum. Gerçekleri söylediğim zaman neden 

tepki gösteriyorsunuz Sayın Başkan?! Rica ediyorum... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayın, toplantıya ara vermek zorunda 

kalacağım. Lütfen... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, söz hakkımı kullanabilecek miyim? 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Üslubunuz böyle değildi. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ayıp ediyorsunuz, yakışmıyor size; ayıp ediyorsunuz, 

konuşamıyorum burada. Ben, burada, kürsüde konuşurken, size uygun konuşmak zorunda mıyım, 
sizin beğeneceğiniz şekilde konuşmak zorunda mıyım?! 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Edebinle konuş. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Toplantıya ara vermek zorunda kalacağım; karşılık

lı konuşmayın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, ben konuşmak istiyorum. Burada bir milletvekili 

olarak düşüncelerimi özgürce ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Hatibin sözünü kesmeyelim. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben, burada konuşurken, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili 

arkadaşlarımın memnuniyeti esasına göre konuşmayacağım. Böyle bir hakkınız yok sizin... (AK 
Parti sıralarından gürültüler) İzin verirseniz, düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Ben burada... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Maddeyle ilgili konuş. 
MEHMET ALP (Burdur) - Madde 12'yi konuş. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Madde 12*yi konuşuyorum beyefendi, madde 12'yi 

konuşuyorum. 
Sayın Başkan, rica ediyorum, susturun, ben konuşmama ondan sonra devam edeyim efendim. 
BAŞKAN - Toplantıya 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.27 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.39 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - 107 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
222 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının 12 nci maddesi üzerinde, CHP Grubu ve şahsı adına söz alan İstanbul Milletvekili 

Sayın Hasan Aydın, size, konuşma sürenizin kalan kısmını tamamlamanız için söz vereceğim; an
cak, yeni bir sataşmaya meydan vermeden, madde üzerinde konuşmanızı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Aydın. 
CHP GRUBU ADINA HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Ben, burada konuşurken, niyetim, ne arkadaşlarımı tahrik etmekti ne de arkadaşlarımın 

moralini bozmaktı; samimiyetle ve içtenlikle düşüncelerimi ve duygularımı ifade etmekti. Burada 
ifade etmiş olduğum olaylar, benim kendiliğinden yarattığım ve yorumladığım şeyler de değil; ama, 
bu yasaların doğru uygulanması gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Eğer bu yasalar doğru uy
gulanmazsa, belki bugün farkına varamayacağız ama, yarın Türkiye'de çok önemli sorunlarla karşı 
karşıya kalacağız; çünkü, daha bugünden görüyorum ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekili 
olan arkadaşlar bile, bugün, yeni atanan birçok insana ulaşamamaktadır. 

Bu düşüncelerimizi bu Parlamentonun kürsüsünde söyleyemezsek, bu Parlamentonun kür
süsünde arkadaşlarımızdan biraz farklı düşüncelerimizi ifade edemezsek, biraz farklı düşün
celerimizi ifade ettiğimizde büyük tepkiler alacaksak, o zaman, bir milletvekili başka nerede 
konuşacak? Arkadaşlar beni hoşgörüyle biraz dinlerlerse, konuşmamı bitirmek istiyorum. 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Konuyla alakalı konuş. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın milletvekilim, konuyla alakalı olduğuna inandığım için, 

samimiyetle, konuyla alakalı olduğu için... Zaten, Türkiye'de, yasalar güncelleştirilemediği, toplum 
yaşamında nasıl işleyeceği düşünülemediği ve bu hesaplanamadığı için bu kadar sık yasa çıkarmaktayız. 

Bu yasa çıkarken, toplum yaşamında bu yasanın ruhuna bir katkıda bulunmak için, topluma 
faydalı olabilmesini sağlayabilmek için bunları ifade ettim ve konuşmamın kalan bölümünü, yine 
yasayla ilgili olduğunu düşündüğüm için, örneklerle sürdürmek istiyorum. 

Birçok kadroya kişiler atanıyor. Bakınız, burada, tasarruftan da söz edilmektedir. Eğer, bir yer
de -örneklerini verdim- Pendik'te üç şube müdürü varsa, siz bunun yerine beş kişi atıyorsanız; kad
rosu üç, ama, siz beş kişi atıyorsanız, Kartal'da dört yerine altı kişi atıyorsanız ve oradaki bir millî 
eğitim müdürünü alıyorsanız... Bakınız, siz tepki gösterdiniz, ben söyleyemedim, hiçbirinizin vic
danına uyacağını da sanmıyorum. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Efendim, biraz süre verir misiniz; ben, zaten süremin yarısında 

konuşamadım; yani, o hakkımı bana geri vermenizi istirham ediyorum. 
26 Martta, yine bu yasayla ilgili, Sayın Millî Eğitim Bakanımızla bu kürsüde bir tartışma yap

tık. Dedik ki "Kartal Millî Eğitim Müdürünü görevden alacaksınız." O da "soruşturma var; soruş
turma olduğu için, biz, bu arkadaşımızı, soruşturmanın selameti açısından Adalar'a verdik" dedi; 
fakat, ben şimdi bugün bu kürsüden şunu söylüyorsam, nasıl değerlendireceksiniz? Sayın Bakan, bu 
kürsüde 26'sında konuşuyor, soruşturma yok; sonradan bakıyorum ki, soruşturma 27'sinde açılıyor. 
Bakınız, bu kürsüde konuşuyorum, belgeli; yani, herhangi bir soruşturma yok, görevden almıyor. 

Değerli arkadaşlarım, peki, sonra ne oldu biliyor musunuz; bu arkadaşım bir veda konuşması 
yayımladığı için, bu veda konuşması, muhtemelen, biraz önce benim söylediğim gibi Sayın 
Bakanımızın düşüncelerine tam denk düşmediği için, bu arkadaşım, birkaç ay sonra, yani, geç
tiğimiz günlerde, Diyarbakır'ın Ergani İlçesine sürgün edildi. 

Sayın Bakana buradan sesleniyorum, sayın hükümete buradan sesleniyorum: Samimiyetle söy
lüyorum "bu arkadaşlarımızın, gelenlerin hepsi Atatürkçü değil" gibi bir laf da etmiyorum; ama, 
gelenlerden birkısım arkadaşımızın, özellikle Atatürk'le, laik cumhuriyetle sorunlarının olduğunu 
burada ifade etmenin kime ne zararı var?! Giden arkadaşlarımızın Atatürkçülüğü ve laikliği 
konusunda bir tartışmamız yok; ama, bir millî eğitim müdürünü -ahlak konusunda bir problemi yok
sa, topluma zarar konusunda bir problemi yoksa- bir ilçeden alıp, Adalar'a veriyorsunuz. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra, o adamı Adalar'dan alıp Ergani'ye gönderirseniz -onun yerinde siz olsanız, 
çotuğunuz çocuğunuz, etrafınız- nasıl değerlendirirsiniz? Bu olay karşısında, bu olayı bilen, o ilçede 
oturan, o ilçeden seçilmiş bir milletvekili, çıkıp, bu kürsüden, bakana teşekkür mü edecek; tabiî ki 
tepki gösterecek. (AK Parti sıralarından "Ergani bu yurdun bir yeri değil mi?" sesleri) 

Efendim, Ergani orası, Patnos da Türkiye'nin bir yeri; ama, orada bir ihtiyaç var değil. 
Bakınız, Kadıköy'e bir millî eğitim müdürü atanıyor. Millî eğitim müdürünün, hâlâ, Kadıköy'e 

atanma yeterliliği yok, süresi dolmamış; yani, Kadıköy'e atanması için bir ehliyeti yok. Şunu söy
lersem niye kızacaksınız: Bu millî eğitim müdürü Adalar'dan geliyor ve bu millî eğitim müdürü, 
sekiz yıllık zorunlu eğitime direnen bir millî eğitim müdürü, bu belgeli... (AK Parti sıralarından 
"Geliyor, geliyor" sesleri) Neden geliyor; hangi nedenle geliyor? 

Arkadaşlar, sizleri daha fazla üzmek ve kırmak istemiyorum; ama, söylemek istediğim şu: Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, laiklik konusunda, demokrasi konusunda çok hassasız. Bu has
sasiyetimizi burada ifade etmek zorundayız. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Biz sizden daha hassasız! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Eğer, farklı yorumlar ortaya çıkacaksa; birileri, bir biçimiyle, bir 

şekliyle, laik ve demokratik cumhuriyetin temeline, dışarıdan, yurt içerisinden yurt dışından, Par
lamentonun içerisinden ya da Parlamentonun dışından bir bomba koyabileceğini varsayarsa; o bom
bayı, kim, laik cumhuriyetin temeline koyarsa, o bomba onun elinde patlar. Anlatmak istediğim 
budur. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Parlamentonun içerisine bomba koymak ne demek? 
HASAN AYDIN (Devamla) - Genel bir yorum yapıyorum. 
Tekrar söylüyorum; biz, bu konuda hassasız. Bu yasanın da, bu şekilde uygulanması gerek

tiğini düşünüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Aydın... 
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HASAN AYDIN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
RESUL TOSUN (Tokat) - Parlamentonun içerisine nasıl bomba konulacakmış?! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Parlamento demedim... Parlamentonun içerisinden dışından, 

yurt dışından yurt içerisinden kim varsa, olabilirse... Tekrar söylüyorum; bu noktada arkadaşlarımı 
hassasiyete davet ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Aydın... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, son cümle olarak şunu söylüyorum: Değerli ar

kadaşlarım, bunlar benim samimî düşüncelerim ve ifadelerim. Lütfen, bu akşam, bu dediklerimi, ar
kadaşlarım bir daha değerlendirsin. Belki, bazı arkadaşlarımız, yarın, bu düşüncelerimin, bu fikir
lerimin, bir önyargıyla, bir peşin hükümle değil, bir sağlıklı gidişe salık vermek, yardımcı olmak 
amacıyla ifade edildiğini göreceklerdir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
SALÎH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, AK Parti Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, 222 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısıdır ve şu anda 11 inci maddesini görüşüyoruz. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - 12 nci madde... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet... 
Değerli bir milletvekili arkadaşımız, ilgili maddeyle alakalı olmayan bir konuşma yaptılar. 

Ben, sadece bir hususu hatırlatacağım, huzurlarınızı fazla da işgal edecek değilim. 
Biz, sosyal güvenlik kurumuyla alakalı bir düzenleme yapıyoruz. Bu Parlamentoda bulunan 

bütün milletvekili arkadaşlarım biliyorlar ki, SSK'nm, Bağ-Kurun, Bakanlığın, tŞKUR'un âdeta 
kimliği mesabesindeki teşkilat yasaları yok; kanunsuz kurumlar bunlar. Anayasa Mahkemesinin ip
tal ettiği, bu Parlamentonun da gece gündüz çalışarak gayret ettiği, bunlara bir kimlik kazandıran 
kanunların düzenlemesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Meclisimizin tatilde olması gerekli olduğu 
bir dönemde dahi bu çalışma necburiyeti, elbette, böyle bir temel ihtiyaçtan doğmaktadır. 

Bu kanunun tartışılacak çok yönü olabilir; saygı duyarız, tenkitlere de açığız. Arkadaş
larımızın, bize göre mutabakat sağlayacağımız faydalı önerileri oldu, biz bunu da kabul ettik. 
Mutabakat sağladıklarımızı da, beraber, önergelerle hayata geçirdik; ama, takdir edersiniz ki, biz, 
bir siyasî iktidar olarak, sorumluluğunu üstlenmiş olduğumuz bir yasa çalışması yapıyoruz. Bunun
la ilgili konularda yapılacak her türlü tenkit bu kürsüye uygun düşebilir; ama, biz, Çalışma Bakan
lığının millî eğitim şubesiyle ilgili bir çalışma yapmıyoruz herhalde; millî eğitim atamalarıyla ilgili 
de bir çalışma yapmıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, her milletvekilinin bildiği gibi -tekrarında fayda var- bu Mecliste bulunan 
herkes yasama ve denetim göreviyle sorumludur. Arkadaşımızın denetimle ilgili bir problemi var
sa, gensoru olarak, soru olarak, soruşturma olarak gündeme getirirler. (AK Parti sıralarından alkış
lar) Biz bunu saygıyla karşılarız; ama, siz, böyle bir hakkı kullanmayıp da, bu kürsüde, konuşma 
hakkını, başka mecralara çekebilecek, bazılarına fırsat vermek için, âdeta, yanlış anlaşılacak bir tah
rike doğru taşırsanız, buna tepki göstermeyi, benim, AK Parti Grubu adına ve milletvekili haysiyeti 
adına yapmam lazım, buna karşı tavır koymam lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Siz, burada çıkarak derseniz ki "ben Atatürk'ten bahsedince karşı çıkıyorsunuz, laiklikten bah
sedince karşı çıkıyorsunuz..." Değerli arkadaşlar, AK Parti Grubuna böyle bir ithamı hiç kimse 
yapamaz. Hasan Bey, siz de yapamazsınız.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
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HASAN AYDIN (İstanbul) - Yaparım! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yapamazsınız! 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Yaparım efendim! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Açık ve net bir kez daha söylüyorum; bizim, bugün, iktidar 

partisi olarak, cumhuriyet devletinin temsilcileri olarak, cumhuriyet hükümeti olarak görev yapan 
bir iktidar mensubu milletvekilleri olarak, bu konuda, en az Cumhuriyet Halk Partililer kadar has
sas olduğumuzu herkes bilmeli; ama, sizin siyasî tercihinize, sizin siyasî düşüncenize teslim olmak 
gibi bir yaklaşımı da bizden kimse isteyemez. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, benim sizlere arzım sadece şundan ibarettir: Değerli arkadaşlarımızın her 
türlü katkılarına sonuna kadar açığız. Bizim sizlerden istediğimiz şey, yanlış anlaşılmalara mahal 
vermemek olmalıdır. 

Hepinize saygı sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN -12 nci maddeyi oya sunmadan önce bir yoklama talebi vardır. 
Şimdi, önergede isimleri olan milletvekillerinin Genel Kurulda hazır bulunup bulunmadıklarını 

arayacağım: 
Sayın Haluk Koç?.. Burada. 
Sayın Oğuz Oyan?.. Burada. 
Sayın Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Sayın Gülçiçek?.. Burada 
Sayın Bulut?.. Burada. 
Sayın Toprak?.. Burada. 
Sayın özcan?.. Burada. 
Sayın Baloğlu?.. Burada. 
Sayın Öğüt?.. Burada. 
Sayın Sarıbekir?.. Burada. 
Sayın Yergök?.. Burada. 
Sayın İnce?.. Burada. 
Sayın Deveciler?.. Burada. 
Sayın Emek?.. Burada. 
Sayın Özkan?.. Burada. 
Sayın Meral?.. Burada. 
Sayın Demirel?.. Burada. 
Sayın Ercenk?.. Burada. 
Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın Kamacı?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için S dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 

- 6 3 -



T.B.M.M. B:107 16 . 7 . 2003 0 : 4 

salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) 
(Devam) 

BAŞKAN - 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.-3146 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı 

ile bağlı kuruluşlar ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarından meydana gelir." 
BAŞKAN - 13 üncü madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. - 3146 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve 

yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlem
lerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
14 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısımdaki 14 üncü maddenin ikinci bendinden "...bağlı kuruluşlarının" ifadesinden 
sonra gelen "ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Haluk Koç Bayram Meral Enis Tütüncü 
Samsun Ankara Tekirdağ 

Oğuz Oyan Ali Topuz 
İzmir İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Sayın Koç, önergeniz hakkında konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okuyalım? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Enis Bey konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tütüncü. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bu maddeyle, bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının -ki, bu ilgili kuruluş

lar, hepimizin bildiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve tŞKUR'dur- faaliyetlerini, hesap
larını ve işlemlerini denetleme görevi ve yetkisi bakanlığa verilmektedir. 

Şimdi, sakın yanlış anlaşılmasın; biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, denetime sonuna kadar 
taraftarız; ancak, burada, bizi tereddüte sevk eden, tereddütten de öte endişeye sevk eden bir husus 
var; bu hususa değinmek istiyorum. 

Söz konusu kuruluşların, yani, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Bağ-Kurun ve İŞKUR'un 
kuruluş yasalarına baktığımızda, kuruluş yasalarında, bu kuruluşlar, çok açık ve seçik bir şekilde, 
idarî ve malî açıdan özerk, tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar olarak ifade edilmektedir. 

öte yandan, şunu biliyoruz: İŞKUR Yasasını, sanırım, geçen ay burada kabul ettik. İŞKUR, 
esasen, Sayıştay denetimine tabidir, öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur, Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. Ayrıca, gerekli görülürse, SSK ve Bağ-Kur, 
Sayıştay denetimine de tabi tutulabilir. Şimdi, bu denetimlerin üzerine bir de bakanlık denetimi 
getirilmek isteniyor ve bu durum, bizi, ilgili kuruluşların idarî ve malî özerkliğinin kâğıt üzerinde 
kalacağı gibi bir durumun ortaya çıkacağı endişesine götürüyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddede ısrar etmeyelim. Sosyal sigorta kurumlarının 
çok sayıda sorunu var. Sosyal sigorta kurumlarının çok sayıdaki sorunlarından bir tanesi de, 
hükümetlerin, sürekli olarak, sosyal sigorta kurumlarının işleyişlerine müdahale etmeleridir. Buna 
artık son verelim. Bu nedenle, önergemizin, değerli milletvekilleri tarafından benimsenmesi ve des
teklenmesi dileğimizi, tekrar, ifade etmek istiyorum. 

Eğer, bu maddede ısrar edilecek olunursa, o zaman, lütfen, en kısa zamanda şunu da yapınız: SSK, 
Bağ-Kur ve İŞKUR teşkilat yasalarında yer alan idarî ve malî özerkliği kaldırınız, iş olsun bitsin. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.-3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-

1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışı İş
çi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür
lüğü", aynı maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birim
leri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" 
bölümüne "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir. 

Bakanlık teşkilat şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - 15 inci maddenin son 

satırındaki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yardımcı Birimlerin 5 incisidir. Dolayısıyla, ekli cetvelde 
onun başına bir 5 rakamının eklenmesi gerekiyor. 
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Onu arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi düzeltilen şekli ve ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.-3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Madde 11.- Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 

mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda 
dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak. 

b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma 
ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaş
maların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek. 

c) Bakanlık yurt dışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurt dışı birimleri 
vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu 
sağlamak. 

d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazış
maları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek. 

e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek. 
f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kul

lanıma sunmak. 
g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korun

ması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, 
Bakanlık yurtdışı teşkilatı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek. 

h) Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine 
etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağ
lamak, protokol işlerini yürütmek. 

i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak. 

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağ

lanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 

Bayram Meral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Aynı zamanda şahsınız adına da söz istediğiniz için, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; 14 üncü maddeyle ilgili görüşlerimizi bildirmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Meral, 16 ncı madde... 
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BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) -14 mü dedim?! Kusura bakmayın; burada da 16... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, görevim gereği, birçok kez, yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimizle 

toplantı yaptım. Ayrıca, yine, Türk-İş ile Avrupa Sendikalar Birliğinin bir anlaşması vardır; bir sene 
Türkiye'de, diğer sene Almanya'da toplantı yapılır ve orada çalışan işçilerin sorunları tartışılır; 
çözebildiklerimizi çözeriz, çözemediklerimizi hükümetlerimize intikal ettiririz ve çözüm ararız. 
Biliyorsunuz, Solingen'deki bir vatandaşımızın evini ateşe verip, çocuklarını yakmışlardı; onun 
mahkemesine iki defa katıldım; sorunları yakından takip ettim. 

Bizim yaptığımız tespitlere göre, bugün, Almanya'da 2 110 000 kişi, Hollanda'da 300 000 kişi, 
Fransa'da 301 000 kişi, Avusturya'da 138 000 kişi, Belçika'da 70 700 kişi, Danimarka'da 37 000 
kişi, İngiltere'de 72 500 kişi, Norveç'te 10 000 kişi, İsveç'te 36 000 kişi, isviçre'de 80 000 kişi, Avus
tralya'da 51 000 kişi olmak üzere, toplam 3 571 771 vatandaşımız yurt dışında çalışmaktadır. Bun
ların çok ciddî sorunları vardır. Ben, elbette ki, hükümetlerin, Bakanlığımızın, bu arkadaşlarımızın 
sorunlarıyla yakından ilgilendiğini biliyorum; ama, takdir buyurursunuz, milletvekili olmanıza rağ
men, kendi bölgenizden Ankara'ya geldiğiniz halde, bazı sorunlar, bazı sıkıntılar yaşadığınızı 
biliyoruz. Düşününüz ki, bir vatandaşımız, Anadolu'dan yurtdışına gidiyor, orada üretken oluyor. 
Aslında, beni üzen konuların birisi de, çiftini, karasabanını bırakıp Anadolu'dan yurtdışına giden, 
orada üretken olan bu insanlarımızın, Türkiye'ye dönüp geldikleri zaman iş bulamamasıdır; ama, 
yine, memnuniyet vericidir ki, 60 000'e yakın vatandaşımız iş sahibi olmuştur. Bu insanlarımız, 
gerek Türk vatandaşı olsun gerekse yabancı ülke vatandaşı olsun, 270 000'in üzerinde işçiyi kendi 
işyerlerinde çalıştırmaktadır. 

Burada, tabiî ki, yurt dışında çalışmalar yapan çok saygıdeğer milletvekillerimiz var; ama, 
benim yaptığım tespitlere göre, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gençlerin askerlik sorunu 
var, çifte vatandaşlık sorunu devam etmektedir, suç işleyen gençler hemen yurtdışına çıkarılmak
tadır; böylece, ailelerin parçalanması söz konusudur. Seçimlerde oy kullanma sıkıntıları, sorunları 
vardır ve çözülmemiştir. Yabancı düşmanlığı devam etmektedir; birçok vatandaşımız, böyle düşün
ceye sahip olan insanlann tepkisine, saldırısına muhatap olmaktadır. Ayrıca, yine, hükümetlerimizin 
de çok uğraşmasına rağmen, bölünmüş aileler, bir türlü yurt dışında bütünlüğünü sağlayamamıştır. 
Sosyal güvenlik hakları iki ülke arasında farklılık arz ettiğinden, buradaki vatandaşlarımızın bir
çoğunun hakları kaybolmaktadır. Ayrıca, artan işsizlik karşısında en fazla Türk işçileri işsiz bırakıl
maktadır, iş verilmemektedir veya ağır işler Türk işçilerine verilmektedir. 

Burada, yine, çalışan işçilerimizi sıkıntıya sokan konulardan birisi de kazançlarını kendi ül
kelerine aktardıkları zaman karşılaştıkları sıkıntılar, sorunlardır. 

Yine, sorun ve sıkıntılarından biri de, gerek izinli gerek bayram tatilleri gerekse kesin dönüş
lerde ülkelerine gelirlerken gümrüklerde karşılaştıktan çok ciddî sorunlardır. 

Yine, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızı mağdur eden olaylardan birisi de, 
gözü açık bazı insanların "yatınm yapıyorum" gerekçesiyle bunlann birikimlerini ellerinden alıp, 
getirip burada çarçur etmesi veya "hatırdım" diyerek bu insanları kandırmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanım; elbette ki, bundan daha fazlasını sizler bilmektesiniz. 
Daha fazla sorunlar, sıkıntılar var; hakikaten, yurt dışına gittiğimizde, oradaki vatandaşlarımızın 
karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları dinledikçe, sorunlarının ne boyutta olduğunu anlıyoruz. Sayın 
Bakanımızla Cenevre'ye gittikten sonra, dönüşte, bazı yörelere uğradık. Sayın Bakanımız, orada, 
vatandaşlarımızla toplantı yaptı. Vatandaşlarımızın dertlerini birlikte dinledik, sorunlarının, sıkın
tılarının ne boyutta olduğunu hep birlikte gördük. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda, başta Almanya olmak üzere, işsizliğin artmasından son
ra, Almanya'da, Çalışma Bakanımızla birlikte yaptığımız bir toplantıda, Alman Sendikalar Kon
federasyonu Başkanıyla görüştük ve Başkan "bizde de işsizlik arttı, bazı vatandaşlarınızı ülkenize 
iade edeceğiz" gibi ifadeler kullandı. Bu, birçok ülkede boy göstermektedir. Ben, orada tavır 
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koyarak "eğer bu insanlarımızı ülkemize gönderirseniz, sosyal sigortalar kurumu birikimlerinin, 
vatandaşlarımızın bankalardaki paralarının üzerine gideriz ve bunların hepsinin ülkemize aktarıl
masını talep ederiz" dedim ve toplantıya yarım saat ara verildikten sonra, Sayın Konfederasyon 
Başkanı geldi "Sayın Çalışma Bakanımızla görüştük, şimdilik böyle bir düşüncemiz yok; eğer, 
önümüzdeki günlerde böyle bir sorunla karşı karşıya kalırsak, hükümetinizle görüşülecek ve soruna 
mutlaka bir çözüm bulunacaktır" dedi. 

Bunu, şunun için söylüyorum sayın milletvekilleri: Bu sorunlar azalmadı, arttı; çünkü, işsizlik, 
yalnız bizim ülkemizde değil, Avrupa ülkelerinde de artmaktadır, sıkıntılar orada da artmaktadır. El
bette ki, sorunlar, sıkıntılar, işsizlik arttıkça, kendi vatandaşlarına daha rahat iş imkânı sağlıyorlar, 
bizim vatandaşlarımıza daha zor işler gösteriyorlar veya işsizlik ödeneğini belli bir süreden sonra 
kesip, oradaki vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. 

Ben, bu genel müdürlüğün kurulmasından ve aktif çalışmasından son derece mutlu olacağımı 
ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki, Bakanlığımız, bu genel müdürlük sayesinde, yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın sorunlarına daha fazlasıyla eğilecektir, vatandaşlarımızın sorunları daha 
çabuk çözülecektir. Artık, geçmişte olduğu gibi, yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza, döviz gön
deren insanlar gözüyle bakamayacaktır. Onların, biraz önce saydığım, belki de daha fazlası Bakan
lığımızca bilinen sorunlarının, sıkıntılarının çözülmesi için Bakanlığımız elinden geleni yapacaktır; 
buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Tütüncü. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bu maddenin bir bendi üzerine dikkatlerinizi çekmek ve bu bentte bir 

değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla söz almış bulunuyorum; umarım ki, bu kez, bu değişik
liğin yapılmasında sizleri ikna edebilirim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddenin (h) bendi aynen şöyle: "Bakanlık, bağlı 
kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer 
ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol iş
lerini yürütmek." 

Buradaki "protokol işlerini yürütmek" ibaresinin metinden çıkarılmasının yararlı olacağına 
inanıyoruz. Neden; çünkü, bu "protokol" kelimesi, bildiğimiz protokol değil, başka bir protokol. Bu 
protokol, uluslararası sözleşmelerin hazırlanmasıyla, uygulanmasıyla ilgili birtakım işlemleri 
içeriyor. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin hazır
lanması, uygulanması gibi işler, ilgili sosyal güvenlik kurumlarının sorumluluğu altındadır, ilgili 
bakanlığın değil. Bu nedenle, örneğin Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kur ya da daha sonra 
İŞKUR ile ilgili sosyal güvenlik sözleşmelerinin hazırlanması -ki, protokol işleri o çerçevede 
düşünülmesi gerekiyor- uygulanması işlerinin Bakanlıkta olmaması lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu nedenle, bu ibarenin buradan çıkarılmasının yararlı 
olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede bir de önerge hazırladık; umarız, bu önergemizi dikkate alır
sınız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize teşekkür ederim; sevgiyle, saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
16 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısımdaki 16 ncı maddenin (h) bendinden "...ve kuruluşlarla ilişkilerinde koor
dinasyonu sağlamak" ifadesinden sonra gelen "protokol işlerini yürütmek" ifadesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü R. Kerim Özkan Atila Emek 
Tekirdağ Burdur Antalya 

Tuncay Ercenk Kemal Demirel 
Antalya Bursa 

BAŞKAN - önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bağlı kuruluşun ilgili kuruluşu olarak ifade edilen SSK, İŞKUR ve Bağ-Kur teşkilat yasaların

da yurtdışı hizmet birimleri vardır ve uzun ve kısa vade sigorta kollarında diğer ülkelerle protokol 
yapmak bu kurumların kendi Yönetim Kurullarının ve Genel Kurullarının tasarrufunda olması 
gerekir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.-3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Madde 12. - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalış

ması yapmak. 
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. 
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek. 
e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, tek

nik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve 
kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek. 

f) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yet
ki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu 
ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. 

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında in
celeme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak. 
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h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek. 

i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korun
maları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge laboratuvarlarının 
çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek. 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge laboratuvarlarının 

çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
17 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısımdaki 17 nci maddeyle değiştirilen 3146 sayılı Yasanın 12 nci maddesinin (i) 
bendine "kamu hizmetlerinde" ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifadenin metne eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Bayram Ali Meral Enis Tütüncü 
Samsun Ankara Tekirdağ 

İzzet Çetin Oğuz Oyan 
Kocaeli İzmir 

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi" 
BAŞKAN - Son ve maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısımdaki 17 nci madde ile değiştirilen 3146 sayılı Yasanın 12 nci maddesinin baş
lığının ve (a), (g), (j) bentleri ve son paragraftaki "İş sağlığı ve güvenliği" ifadelerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzzet Çetin Enis Tütüncü Haluk Koç 
Kocaeli Tekirdağ Samsun 

Oğuz Oyan Bayram Meral 
İzmir Ankara 

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" 
(a) "İşçi sağlığı ve güvenliği" 
(g) "İşçi sağlığı ve güvenliği" 
(j) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge Laboratuvar-

ları" 
(son paragraf) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge 

Laboratuvarları." 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon)- Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Çetin, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun)- Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Çalışma koşulları nedeniyle sağlığı bozulan, yaptıkları iş nedeniyle meslek hastalıklarına 

yakalanan işçiler ve çalışanlardır. Muğlak bir ifade yerine "İşçi sağlığı ve güvenliği" ifadesi Bakan
lığın işlevi açısından daha yerini bulacaktır. 

BAŞKAN- önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İkinci Kısımdaki 17 nci madde ile değiştirilen 3146 sayılı Yasanın 12 nci maddesinin (i) 
bendine "kamu hizmetlerinde" ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifadenin metne eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç 
(Samsun) ve arkadaşları 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi." 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon)- Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Sayın 

Başkanım, fikri benimsemekle birlikte, düzenleme yerinin 657 sayılı Yasa olması gerektiği 
kanaatindeyiz. Çünkü, bu yaptığımız düzenlemeler, hizmet akdiyle çalışanlarımız için olduğu için, 
bu düzenleme yerinin burası olmadığı kanaatindeyiz; bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Koç, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Çalışma koşullan nedeniyle sağlığı bozulan ya da meslek hastalığı türünden hastalıklara 

yakalanan memur statüsünde çalışanlar için bugüne kadar meslek hastalığı tanımı yapılmamış, 
çalışma koşulları için de bir standart oluşturulmamıştır. (Bilgisayar merkezleri, arşivler ve temizlik 
hizmetleri vb.) Bu alandaki boşluğun giderilmesi için önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18.-3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. - 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15. - iş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, 

soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. 
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek. 
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek. 
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler 

sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlar
ca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak. 

e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak. 
f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları 

yürütmek. 
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak. 
İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile 

düzenlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Bay

ram Meral söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Meral. (CHP sıralarından alkışlar) 
Aynı zamanda, şahsınız adına da söz istemiş olduğunuzdan, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; İş Teftiş Kurulu Başkanlığıyla ilgili 19 uncu madde 

üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Genel Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Bir eski müfettiş büyüğümüz, karşıdan, acaba, ne konuşacak diye gözüme bakıyor; ama, ben, 
özellikle şunu söylemek istiyorum: Ben, müfettiş arkadaşların ismini "ne İsa'ya ne de Musa'ya 
yaranamayan insanlar" diye koymuştum; çünkü, hakikaten, müfettişler, ne işçiye yaranabilir ne de 
işverenlere yaranabilir. 

Müfettişlerin çok ciddî sorunları, sıkıntıları vardır. Bir müfettiş düşünün; görev almıştır, çok 
sapa bir yere, ulaşımı çok zor olan bir yere teftişe gitmiştir. Öyle olacaktır; ne yapması lazım; iş
verenle birlikte yemek yemesi lazım. İşçiler, hemen oradan bakıp "sattı bizi" derler. Tersini yapsa, 
görevini hakkaniyet ölçüleri içerisinde yapsa, ondan sonra, işveren "altına arabayı verdim, yemeği 
de yedi; gitti, hakkımda rapor tuttu" der. İşte, müfettişlerin, hakikaten, işi bu kadar zordur. 
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Ayrıca, hiç bilemezsin, madenlerde bunu çok yaşadık; hatta, bir maden ocağındaki patlamada 
18 işçinin öldüğü bir yerde müfettiş arkadaşları üzdüğümü de biliyorum; çünkü, bir müfettiş ar
kadaşım, o işyerine "çalışır" diye rapor vermişti. Tabiî, Allah, kimsenin başına vermesin, kimseye 
göstermesin, 18 insanı kaybetmiştik, onu seyrettikten sonra, biz de, biraz fazlasıyla arkadaşları in
cittik; ama, ondan sonra, arkadaşlarla konuştuğumda, kendilerinin de, bizim de ne kadar haklı ol
duğumuzu ortaya koyduk. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanım; ben, en fazla iş kazası olan inşaat işkolunda çalıştım. 
Burada, müfettiş arkadaşlarımızın, yaptıkları işlerden sonuç alınabilmesi için, tuttukları raporların 
yaşama geçmesi gerekiyor. Şunu çok samimî ifade etmek istiyorum, hiç alınmaya gerek yok: İş 
Güvencesi Yasa Tasarısındaki, AK Partili arkadaşlarımızın işverenlerin yanındaki tutumundan, îş 
Yasasında uğranılan büyük kayıplardan sonra, acaba, iş müfettişleri, bu hükümet döneminde sağlık
lı bir iş yapar mı, yapmaz mı diye ciddî endişelerim var. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. İş güvencesi 
büyük tahribata uğradıktan sonra, İş Yasasında birçok kayıp söz konusu olduktan sonra, kaçak işçi, 
yani, kayıtdışı işçi çalıştırma daha da arttı ve artacaktır. Burada, çok söyledik, devletin büyük kayıp
ları söz konusu olacaktır ve çalışan insanların büyük kayıpları söz konusu olacaktır; ama, bunu, 
bilerek, görerek yaptık ne yazık ki. 

Şimdi, burada, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hepimiz bilmekteyiz ki, şu anda, asgarî ücretin 
altında işçi çalıştıran taşeronlar var. Neden iş bu noktaya geliyor; çünkü, örgütsüz toplumlarda 
bunun ötesi olamaz saygıdeğer milletvekilleri; örgütsüz toplumlarda budur. Eğer, biz, iş güven
cesini sekteye uğratmasaydık -orada, geçmişte tanınan haklar- şu anda buradaki AK Partili birçok 
milletvekilinin oylarıyla kabul edilen bu yasa eğer tahribata uğramasaydı; burada, örgütlenme çok 
kolay olacaktı; burada, devletin büyük kazancı olacaktı; burada, çalışan işçinin büyük kazancı 
olacaktı; ama, bugün devletin de kaybı var. Nereden, devletin, kaybı var; değerli arkadaşlarım, 
bugün, 1 ay çalıştırılıyor, 10 gün ücret tahakkuk ettiriliyor, bordro tahakkuk ettiriliyor. Ne oluyor; 
10 günlük, devlete, prim yatırıyor; 10 günlük, devlete, vergi yatırıyor; bunun 20 günü gitti. Bunu, 
şu anda sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, şu devlet 
dairelerinde, Başbakanlık da dahil olmak üzere... Sizin eseriniz değil değerli arkadaşlarım; bunu, 
dün de konuşuyorduk, sizden önce de vardı bunlar; ama, biz, bekliyorduk ki, bu yanlışlıkları or
tadan kaldırırsınız; ama, siz de uyum sağladınız! Yani, benim hiç aklımın ucundan geçmezdi sizin 
IMF'ye boyun eğeceğiniz; IMF'nin ortaya koyduğu icraatlara "evet" diyeceğinizi hiç düşünmezdim. 
Çünkü, böyle konuşmuyordunuz, meydanlarda böyle konuşmuyordunuz. Biz, geçmişte diyorduk ki 
"ANAP gider, dertler biter" siz de diyordunuz ki "IMF gider, dertler biter." Geldiniz, IMF'yle öyle 
uyum sağladınız ki, sanki kırk yıllık arkadaş oldunuz; Allah muhabbetinizi artırsın! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen maddeye gelsin, IMF'yi karıştırmasın canım! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, madde bunun içinde. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bırakın canım yahu!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Senin kafan hep esnaf kafasına alışmış; bunları almıyor

sa ben ne yapayım, gözünü seveyim! Yani, ne yapayım; senin kafan bu işi, sorunları almıyorsa, bir 
şey yapamam ki?! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Anlıyorum!.. Anlıyorum!.. 
BAŞKAN - Sayın Meral, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben senin yerinde olsam, hiçbir şey yapmam, dinlerim 

veya dinlemem. 
Değerli arkadaşlarım, kaçak işçi çalıştıran yok mu; iftira mı ediyorum birilerine?! Vergi kaçıran 

yok mu; iftira mı ediyorum birilerine?! İşçinin kıdem tazminatını vermek istemeyenler, hileli iflas 
edenler yok mu; iftira mı ediyorum birilerine?! Siz bunları sanki bilmiyor musunuz! Meydanlarda 
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bunları benden daha iyi anlatıyordunuz millete; şimdi nazar mı değdi size, ne oldu, neden konuş
muyorsunuz? Benden daha iyi izah ediyordunuz, öyle güzel izah ettiniz ki, iktidar oldunuz; yani, 
bir marifetiniz var. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen niye iktidar olamadın?! 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - O marifeti niye göstermiyorsunuz değerli arkadaşlarım? 

Onu gösterin. "İşsize iş, aşsıza aş", vurgunculara, talancılara hesap soracağız" diye güzel güzel izah 
eden siz değil miydiniz; ne oldu size, nazar mı değdi?! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Söylüyoruz... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada bir yasa tasarısını 

konuşuyoruz. (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Tasarıya gelmiyorsunuz ki... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bırakmıyorsunuz ki... 
Burada, müfettiş arkadaşlarımızın durumunu tartışıyoruz. Şimdi, bu ortamda işverenlere büyük 

prim verdiniz, onlar da size destek verdi. Ben müfettiş olsam veya siz müfettiş olsanız, o büyük iş
verenlerin işyerlerine hanginiz gideceksiniz ve onların hakkında tutanak tutacaksınız?! Sen hariç... 
Var mı o babayiğit?! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Var, var... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, burada konuştuğumuz bir insan 

var. Kim; devletin müfettişi. Bu adamın rahat icraat ifa etmesi için ne yapmak lazım; bunu tar
tışıyoruz. Bu gidebilecek mi şimdi? Size elini uzatan, size gönül veren, size destek veren bir iş
verenin işyerine gidecek, orada tutanak tutacak, ondan sonra da, biraz önce arkadaşımın dediği gibi, 
kendisini Van'da bulacak. Vallahi, tövbe; o müfettişin aklı varsa, tutanak tutmaz ve tutmuyor da. 
Tutanak tutuyor da ne oluyor değerli arkadaşlarım; tutuyor da hiçbir şey olmuyor. Kusura bakmasın 
Sayın Bakanım, o tutanaklar ya Bakanın ya Müsteşarın ya da Teftiş Kurulu Başkanının odasında 
bekliyor; bunu siz de konuşuyorsunuz. Şimdi, bunu yaşama geçirmek için ne yapmamız lazım 
değerli arkadaşlarım; o müfettiş arkadaşlarımızın serbest çalışmasını, özgürce çalışmasını ve tut
tuğu doğru tutanakların icraatını yapmasını, faaliyete geçirmesini sağlamak lazım. 

Şimdi, tutanak tuttun, her şey tamam; getirdin, rafta bekledi; kötü olduğun yanına kaldı. Bu 
müfettiş arkadaşlarımıza, geçmişte, biz de, bazı sözler söyledik; sonunda üzüldük. Bakıyorum, ben 
de, müfettiş olsam, hakikaten, bunun ötesinde bir şey yapamam. Onun için, benim Sayın Bakanım
dan ricam şu: Acaba, şu ana kadar, müfettişlerin tuttuğu kaç tutanak raflarda bekliyor, müfettişlerin 
tuttuğu raporlardan ceza almış kaç işveren var ve bu tutanakları tutup da güçlü işverenlere toslayan 
müfettişler yerinde mi duruyor, bir başka yere mi gitmiş? Bunları hep birlikte yaşadık. 

Değerli arkadaşlarım, sizin, tabiî, bu işin içinde olanınız var, olmayanınız var. Bizim işimiz 
buydu; bir eksiklik gördüğümüz zaman, bir yanlışlık gördüğümüz zaman, bunu Bakanlığımıza bil
dirirdik, Bakanlığımız da oraya müfettiş gönderirdi. Müfettiş tutanağı tutardı, ilgili makama verir
di; Yemen'e giden geri gelirdi, müfettişin verdiği rapor Bakanlık katından geri gelmezdi. O müfet
tiş, nasıl iş yapsın; gittiği yerde, bir daha, nasıl, tutanak tutsun da, kendisini, bir işverene karşı zor 
durumda bıraksın?! 

Umuyorum ki, bütün bu olumsuzluklar geride kalır. Sayın Bakanım, bu konuda size büyük 
görevler düşmektedir. Yeni bir Müsteşar getirdiniz; o da tanıdığımız bir Valimizdir ve -geçmişteki 
Müsteşarımız yanlış yaptı demek istemiyorum- valiliğin farklı bir özelliği vardır, işin hemen sonuç
lanmasını ister. Umuyorum ki. Sayın Valimiz, yani Müsteşarımız, o alışkanlığı, Müsteşarlıkta da 
devam ettirir ve vatandaşımız olan o garip insanları sömüren, onun sigorta primini yatırmayan, dev
letten vergi kaçıran, iş kazası geçirdiği zaman, gücünü kullanarak, o, kaza geçirmiş, sakat kalmış in
sanın hakkında yanlış rapor tutturan -bunların, burada canlı şahidiyiz, şahit olarak konuşuyoruz, 
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kimseye iftira etmiyoruz- insanların üzerine gidilir ve o vatandaşlarımızın da elinden tutulur, bu 
tasarı maddesi de yaşama geçer, burada saygıdeğer milletvekillerimizin bu saatlerde harcadığı 
mesaileri de boşa gitmez; hem çalıştıran kendisine çekidüzen verir hem çalışan hakkını korur ve biz 
de vatandaşlarımıza sağlıklı bir yasa yapmanın, bunun sonucunu almanın mutluluğunu taşırız. 
Burada görev başta bizlere, ondan sonra Sayın Bakanımıza düşmektedir. 

Bu olumsuzlukların bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum, teşek
kür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Meral 
Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz tasarının 19 uncu maddesi üzerinde söz aldım, sözü çok fazla uzatacak 

değilim. Az önce, bu kürsüden konuşan değerli milletvekilimiz Bayram Meral'in sözleri üzerine ben 
söz talebinde bulundum. 

Ben, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, yıllarca iş güvenliği müfettişi olarak görev 
yapmış olan bir arkadaşınızım. Burada, müfettişlerimizin görev yapamayacağı şeklindeki ya da 
böyle, siyasî mülahazalarla görevlerini yerine getiremeyeceği şeklindeki görüşler doğru değildir. 
Her dönemde iş müfettişleri görevlerini yapmışlardır, içlerinde çok iyi tanıdığım, güvenilir arkadaş
larımız vardır ve her zaman olduğu gibi, bu dönemde de görevlerini rahatlıkla yerine getireceklerdir. 

Geçtiğimiz günlerde, bu Mecliste çıkarmış olduğumuz İş Yasasında bu konu görüşülürken 
hepiniz hatırlayacaksınız- iş müfettişlerinin görevlerinin engellenmesi halinde verilecek ceza Cum
huriyet Halk Partili arkadaşların önergesinde takriben 1,5 milyar lira idi; ama, bizim verdiğimiz 
önergeyle, iş müfettişlerinin görevlerinin engellenmesi halinde bu cezanın 5 milyar lira olmasını 
önerdik ve bu çıktı. Bizim bu konularda Cumhuriyet Halk Partisinden daha hassas davrandığımızı 
ifade etmek istiyorum. Müfettiş arkadaşlarımız görevlerini yapacaklardır, kimse bundan şüphe et
mesin. Biz arkadaşlarımızın hepsine güveniyoruz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kaçır. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- Sayın Başkan "arkadaşlara güvenmiyoruz" demedik. 

Siyasî baskılar sonrası arkadaşlarımız iş yapamıyor. Tam tersine, onları koruduk burada Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Siz 1,5 milyar dediniz, biz 5 milyara çıkardık. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- 10 milyardan 5 milyara düşürdün, Allah'tan kork! 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. - 3146 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birim

leri şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı. 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı. 
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c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 
d) Savunma Sekreterliği. 
e) Özel Kalem Müdürlüğü." 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21.-3146 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 
"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
MADDE 22/A. - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verim

li bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağ
lamak. 

b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yön
temleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak. 

c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli 
çalışabilirliğini sağlamak. 

d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak. 
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalış

ma ve işlemleri yapmak. 
f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak. 
g) Bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu 

sağlamak. 
h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin 

temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazır
latmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak. 

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. - 3146 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 
"Çalışma Meclisi; 
Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel 

Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden, 

Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi,çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş 
sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek 
beş öğretim üyesinden, 
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İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederas
yonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum 
ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, 

Meydana gelir. 
Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın 

Bayram Meral söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Meral. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 22 nci maddeyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bir konuyu, müsaade ederseniz, arz etmek istiyorum: Biraz önce sayın konuşmacı, benim söy

lemek istediğimi çok iyi bilmesine rağmen, biraz Karadeniz havası estirdi; canı sağ olsun. Biz, her 
zaman müfettiş arkadaşlarımızın daha rahat çalışabilmeleri için, özgürce çalışabilmeleri için, bas
kılardan uzak kalmaları için üzerimize düşeni yaptık ve yapıyoruz. Otuz yıllık hizmet sürem 
içerisinde hep onların yanında oldum; yeri geldi, eleştirdiğim de oldu. Biz diyoruz ki, AK Parti İk
tidarı müfettişlere baskı yapmasın, işlerini rahat görsünler; özü budur; bu birincisi. 

İkincisi: Bu 22 nci maddeyle ilgili bir talebimiz oldu; hem Komisyon hem Bakanımız hem de 
Grup Başkanvekiliniz anlayışınız gösterdi; biraz sonra okunacaktır; çok teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından alkışlar[!]) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
22 nci madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, 

sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Çalışma Meclisi başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 

birinci satırında yer alan "işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, işçi ve kamu görevlileri 
sendikaları konfederasyonlarından birer" ibaresinin "işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, 
en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sen
dikaları konfederasyolarından birer" ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Oğuz Oyan Eyüp Fatsa 
Ankara İzmir Ordu 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut Mehmet Fehmi Uyanık 
Tekirdağ Diyarbakır 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı yasa tasarısının 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
paragrafında yer alan "işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer" ibaresinin, 
"işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından, temsil oranlarına göre en çok iki en az 
bir" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bayram Ali Meral M. Cevdet Selvi İzzet Çetin 
Ankara Eskişehir Kocaeli 

GUldal Okuducu Yakup Kepenek 
İstanbul Ankara 
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BAŞKAN - Son ve maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum... 
BAYRAM ALI MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, özür dilerim, önergeyi geri çekiyoruz. 

Daha önceki, Grup Başkanvekillerinin ortaklaşa verdiği önergeyi destekliyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Divana iletilmedi henüz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Arz ettim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Son ve en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun ikinci Kısımdaki 22 nci maddeyle değiştirilen 3146 sayılı Yasanın Çalışma Meclisi baş
lıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendine "TOBB'dan üç" ifadesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ifadenin meme eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü îzzet Çetin Haluk Koç 
Tekirdağ Kocaeli Samsun 

Oğuz Oyan Bayram Ali Meral 
İzmir Ankara 

"Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Birliğinden birer" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESİGİOĞLU (İstanbul) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutalım? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Gerekçeyi okutalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Çalışma Meclisinin hem bileşenleri bakımından hem de temsil edilen toplumsal kesimler 

bakımından demokratik ve işler bir meclis olarak düşünülmelidir. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Çalışma Meclisi başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 

birinci satırında yer alan "işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, işçi ve kamu görevlileri 
sendikaları konfederasyonlarından birer" ibaresinin "işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, 
en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sen
dikaları konfederasyonlarından birer" ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGÎOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonunun bir fazla üyeyle temsilinin sağlanması amaçlan

mıştır. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23.-3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında görevlendirmeye iliş

kin mevzuat gereğince yapılan sınav-larda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolar
da görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kad
rolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdür ya da daha üst görevlerde 
bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belir
lenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcı-sı veya müşavir unvanlarıyla 
atanabilirler. Yurtdışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde 
yönetme-likte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin 
kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı 
atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. - 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
3. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. - 3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya 

ilişkin hükümler saklıdır." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. - 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde baş

lığıyla birlikte eklenmiştir. 
"Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar 
MADDE 36/A. - Bakanlık merkez teşkilatında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uz

manı, merkez ve taşra teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duy
duğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından 
gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma 
uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yar
dımcısı kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönet
melikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. - 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 
"Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 

ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazır
lanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her 
birinin kuruluş sermayesi üçyüz milyon Türk Lirasıdır." 

"Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, ve iş sağlığı ve güven
liği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hüküm
lerine tabi değildir." 

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren 
mal ve hizmetler ile ticari malların satışından elde edilecek brüt kârın, kurumlar vergisi ayrıldıktan 
sonra kalan kısmının en çok %50 si fiilen çalışan ve işletme kârının artışına katkıda bulunan per
sonele; hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
27 nci madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, 

sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısmına 27 nci maddeye aşağıdaki ifadenin metne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Enis Tütüncü İzzet Çetin Haluk Koç 

Tekirdağ Kocaeli Samsun 
Oğuz Oyan Bayram Ali Meral 

İzmir Ankara 
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"Personele yapılacak eködeme; 
4857 sayılı tş Kanununun 101 inci maddesindeki cezalar hariç, bu kanun uyarınca tahakkuk ve 

tahsil olunan idarî para cezalan, 854 sayılı Deniz İş Kanununun ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde 
Çalışanlarla, Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun uyarınca tahsil 
olunan idarî para cezaları ve benzeri türü kurum gelirlerinden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev 
yapan kadrolu ve sözleşmeli personele en yüksek devlet memuru aylığının (ekgösterge dahil) brüt 
tutannın yüzde 200'ünü geçmemek üzere eködeme ve her yıl kurumun memur statüsündeki kadrolu 
personeline asgarî ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıklan (gösterge ve ekgösterge dahil) 
tutannda iki ikramiye verilir. 

Yapılacak eködemeden Damga Vergisi hariç başka vergi, resim ve harç kesintisi yapılmaz. 
Eködeme tutarlan dağıtım usul ve esasları Bakanlıkça çıkanlacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN -İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasannın 27 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eyüp Fatsa Agâh Kafkas M. Ergün Dağcıoğlu 
Ordu Çorum Tokat 

Mehmet Fehmi Uyanık Halil özyolcu 
Diyarbakır Ağn 

"tş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştır
ma Merkezi dönersermaye gelirlerinin brüt tutannın % 30'u Bakanlığa açılacak bir hesaba yatırılır. 
Bu hesaptan, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu personele eködeme yapılır. 

Eködemenin miktan, en yüksek devlet memuru aylığının (ekgösterge dahil) % 150'sini 
geçemez. Eködeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü gibi 
kriterler esas alınarak belirlenir." 

BAŞKAN - Son ve maddeye en aykın önergeyi okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasannın 27 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Dönersermaye işlet
meleri kamu tüzelkişiliğini haizdir" ibaresinin eklenmesini, maddede geçen % 50 oranının % 30 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Mahfuz Güler 
Ankara Ordu Bingöl 

Agâh Kafkas M. Necati Çetinkaya 
Çorum Elazığ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Söz konusu dönersermaye işletmelerinin mal ve hizmet üretimini artırmak, verimli faaliyet 

göstermelerini sağlamak üzere, işletmelerle ortaklık kurabilmeleri gereklidir. Dönersermaye işlet
melerinin ortaklıklar kurabilmesi için kamu tüzelkişiliğini haiz olmaları gereklidir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eyüp Fatsa 
(Ordu) ve arkadaşları 

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştır
ma Merkezi döner sermaye gelirlerinin brüt tutarının % 30'u Bakanlıkça açılacak bir hesaba yatırılır. 
Bu hesaptan, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu personele ek ödeme yapılır. 

Eködemenin miktarı, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 150'sini 
geçemez. Ek ödeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü gibi 
kriterler esas alınarak belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, olumlu görüşümüzle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Personelin performans ve verimliliğinin artırılması, nitelikli personel istihdamının sağlanması 

ve muhafazası için verilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Üçüncü önergeyi işleme koymayacağız. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Neden koymuyorsunuz efendim? 
BAŞKAN - İkinci önerge kabul edildiği için, üçüncü önergeyi işleme koymuyorum. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, maddedeki "bir fıkra eklenmiştir" ibaresini, kabul 

edilen önergeler doğrultusunda "iki fıkra eklenmiştir" olarak düzeltiyor ve yine kabul edilen öner
geler doğrultusunda 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. - A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun 

ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta görevlendirilebilir. 
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B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi 
iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortam
da bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Ancak, 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun İkinci Kısımdaki 28 inci madde ile 3146 sayılı Kanuna eklenen ek madde l'in (A) ben
dinde "...hallerde bağlı kuruluşların" ifadesinden sonra gelen aşağıdaki ifadenin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan İzzet Çetin Enis Tütüncü 
İzmir Kocaeli Tekirdağ 

Bayram Meral Ali Topuz 
Ankara İstanbul 

"...A) ...bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarının" 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, önergeniz hakkında konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Gerekçeyi okutun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kurum çalışanları ile bağlı ve ilgili kurumlardan görevlendirilen personel arasındaki çalışma 

koşulları ve ücret farklılıkları nedeniyle çalışma barışını olumsuz etkilediğinden, ilgili kuruluşlar
dan Bakanlıkta personel görevlendirilmesi yoluna gidilmemelidir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 9. - A) Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince 

yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç 
yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili 
kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında 
görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurt dışı işçi hizmetleri 
uzmanlığına hak kazanırlar. 
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B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire 
başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmelik
lerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukukî varlığı en geç iki 
yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona 
erer, aynî ve nakdî mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşlet-
mesi"ne intikal eder. 

D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü,Genel 
Müdür Yardımcısı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü), Daire Başkanı (Sosyal Güven
lik Kuruluşları Genel Müdürlüğü) kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanır
lar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, 
yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve taz
minatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kad
roların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, 
eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye 
kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat 
olarak ödenir. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl 
fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk 
çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği 
uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları 
kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her 
ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi 

Teşkilat Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 30. - 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi 

Teşkilat Kanununun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat 
Kanunu" ve bu Kanunda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma 
Vekaleti" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı", "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Mer
kezi", "Öğretmenler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim 
ve Araştırma Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma 
Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
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Şahsı adına, Tokat Milletvekili Resul Tosun söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Tosun. 
RESUL TOSUN (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilatı, 1955 

yılında, ILO'nun desteğiyle İstanbul'da kurulmuş, 1960'ta yönetim Türk hükümetine devredilmiş, 
1972 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmüş, 1972 yılında, ILO des
teğini çektikten sonra, bu teşkilat Ankara'ya intikal ettirilmiş, 1985 yılında bir reorganizasyona 
gidilmiş ve bu tarihte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmış, o tarihten bugüne kadar 
da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgi alanına giren tüm konularda eğitim faaliyeti ver
miş, dolayısıyla "Yakın ve Orta Doğu" ismiyle ilgisi kalmadığı için de, bugün, isminin değiştiril
mesini ihtiva eden bir maddeyi tartışıyoruz. 

Benim bu maddede söz almamın asıl sebebi ise "Yakın ve Orta Doğu" isminin geçmesine 
binaen, müsaadenizle, 16 ncı maddede görevleri sayılan Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne gönderme yaparak birkaç söz söylemek istiyorum. 

Ülkemizdeki işsizliğin, insanlarımızı, maalesef, yurtdışında çalışmaya ittiğini hepimiz 
biliyoruz ve yurtdışındaki işçiler anıldığı zaman da, genellikle -yoğun nüfus burada bulunduğu için-
Avrupa'daki işçilerimiz aklımıza gelmektedir. Avrupa'daki işçilerimizin sosyal hakları üzerinde 
hükümetlerimiz, elçiliklerimiz, aslında, bugüne kadar, gerekli çalışmaları fazlasıyla yapmışlar ve 
yapmaktadırlar. Yapmamış olsalar dahi, Avrupa şartlarında işçilerimizin sosyal haklarının, Tür
kiye'deki işçilerimizden daha iyi olduğu da bilinen bir gerçektir. Hatta, Avrupa'daki işsiz Türk 
vatandaşlarımızın dahi, Türkiye'de çalışan işçi vatandaşlarımızdan daha iyi şartlarda yaşadıklarını 
yine çok iyi biliyoruz. Hatta, bazı ülkelerde, işsiz vatandaşlarımızın aldıkları işsizlik ücretinin, Tür
kiye'de çalışan genel müdürlerin ücretlerinden, maaşlarından dahi yüksek olduğunu biliyoruz. 

Bununla birlikte, kaçak çalışan işçilerle ilgili sorunlar var; fakat, asıl sorunumuz, Yakın ve Or
tadoğu'daki işçilerimizin sorunudur. Bugün, Rusya'da, Türk cumhuriyetlerinde ve Arap ülkelerinde, 
bir şekilde oraya gitmiş ve çalışmakta olan Türk işçilerinin hemen hemen hiçbirisinin, maalesef, 
herhangi bir sosyal hakkı ve güvenliği yoktur. Yine maalesef, hükümetlerimiz, bugüne kadar, Yakın 
ve Ortadoğu'daki işçilerimizin haklarını teminde gerekli çalışmayı göstermiş değillerdir. Oralara 
giden işçilerimizin, vize alımından tutun, ikametlerini, oradaki çalışma şartlarını, hatta kendi ül
kemize giriş çıkışlarında dahi karşılaştıkları zorlukları hatırlayacak olursak, aslında, bu, Dış İlişkiler 
ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılan görev alanlarının altını 
çizmek gerekiyor. Hele, yurtdışında, özellikle Ortadoğu ve Yakındoğu'da çalışan işçilerimiz, çoğu 
yerde kefalet sistemiyle çalıştıklarından, kölelikten daha beter bir muameleye maruz kaldıkları ve 
bu insanlarımızın da maalesef, devletimizin sosyal güvenlik, sosyal devlet anlayışından yola 
çıkarak, güvenlik şemsiyesinden yoksun olduklarının altını çizmek ve tutanaklara geçirmek için bu 
konuşma hakkını aldım. 

İnsanımız, onca ezayı ve cefayı, vize alırken, gümrüklerden geçerken, o bölgelerde kefillerinin 
emri altında, âdeta köle gibi çalışırken "viran olası hanede evladü ıyal var" mantığından hareketle, 
onurlarını ayak altına alma pahasına, bu sıkıntılara göğüs germektedirler. 

Ben, 16 ncı maddede görevlerini saydığımız Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün, Yakın ve Ortadoğu'daki işçilerimizin sorunlarıyla da yakından ilgilenecek görevleri 
ihtiva ettiğinin altını çiziyor ve bu bölgedeki işçilerimizin sorunlarının tutanaklara geçmesi amacıy
la bu konuşmayı yaptığımı belirtiyor; Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31. - 7460 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. - Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve ulus

lararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde 
bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. - 7460 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya 

kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini 
sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, 
işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, er
gonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, 
seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak," 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. - 7460 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığın

da, Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer tem
silci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi 
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, 
sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim 
Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur. 

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakan
lığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34. - 7460 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek, 
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini 

yönlendirmek, 
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, 
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35. - 7460 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş 
yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunan
lar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve 
esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36. - 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. - A) Yakın ve Orta Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın 

ve Orta Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların 
görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uy
gun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görev
lendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, 
atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları top
lamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki 
fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları surece herhangi bir kesintiye tâbi tutul
maksızın tazminat olarak ödenir. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en 
az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve 
Araştırma Merkezince açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yarış
ma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırkr yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. 
Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa ol
sun girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 37. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/l 1 numaralı bendine "özürlüler Uzman 

Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uz
man Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman 
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Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları", "özürlüler Uzmanlığına" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı iş
çi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim Uzmanlığına", 

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin; 

1- (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güven
lik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı îşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uz
manları," 

2- (i) alt bendine "özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

c) (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (l/b) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (l/d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sek
reter Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", 
(l/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sos
yal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

d) (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları 
(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı", 

e) (IV) Sayılı Makam Tazminatı cetvelinin 2 nci sırasına "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendine "Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu 
Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendine "Kurum Başkanlığı" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", 

İbareleri eklenmiş ve II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan, "Yakın 
ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.24 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.37 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN -107 nci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
222 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı: 222) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 37 nci maddesini okumuştuk. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
37 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesinin (e) bendinin birinci satırında yer alan 

"2 nci sırasına" ibaresinin "3 üncü sırasına", "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinin, "Millî 
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Mahfuz Güler 
Ankara Ordu Bingöl 

Agâh Kafkas M. Necati Çetinkaya 
Çorum Elazığ 

BAŞKAN - İkinci ve en aykırı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesinin (c) bendinin ilk satırında yer alan 
"(l/b)" ibaresinin "(l/c)" olarak, "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinin "Türk İş Birliği ve Kal
kınma İdaresi Başkanı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Mahfuz Güler 
Ankara Ordu Bingöl 

Agâh Kafkas M. Necati Çetinkaya 
Çorum Elazığ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, olumlu görüşümüzle, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ekgöstergesi 7600 olarak öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanının ekgöstergesinin, 

hiyerarşi bakımından bakanlık müsteşarı ekgöstergesinin altında olması gerektiğinden değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesinin (e) bendinin birinci satırında yer alan 
"2 nci sırasına" ibaresinin "3 üncü sırasına", "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinin, "Millî 
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, uygun görüşle, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bakanlık Müsteşarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı arasında özlük haklarının tespiti 

bakımından ve hiyerarşik yönden dengenin sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 38. - 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlık
ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 nci maddesine aşağıdaki bent ek
lenmiştir. 
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"1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları 
dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilatlandırılabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. - 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili 

kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 40. - a) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden 
çıkarılmıştır. 

b) Ekli (3) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli (I) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetveller
de geçen "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri 
Genel Müdürü" olarak, "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve ekli (4) sayılı listede gösterilen kad
rolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı cetvelin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, ekli (5) sayılı listede yer alan 
kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 41. - a) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 un
cu maddesi, 40 inci maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakanlığın 
ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi, 

b) 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat 
Kanununun 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ile bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
41 inci madde üzerinde, 3 adet önerge vardır; önergeleri, geliş sırasına göre okutacağım. 
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Sayın milletvekilleri, ilk iki önerge aynı mahiyettedir; bu nedenle, ayrı ayrı okutacağım; birlik
te işleme alıp, iki önerge sahibine de söz vereceğim ve birlikte oylayacağım. 

Şimdi, birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesine aşağıdaki ifadenin ikinci fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

N. Gaye Erbatur Bayram Meral Enis Tütüncü 
Adana Ankara Tekirdağ 

Ali Kemal Deveciler Ramazan Kerim Özkan 
Balıkesir Burdur 

d) 2451 sayılı Kanunun 2 sayılı cetvelindeki "Bakanlık müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nükhet Hotar Göksel Turhan Çömez Resul Tosun 
İzmir Balıkesir Tokat 

Zülfü Demirbağ Maliki Ejder Arvas 
Elazığ Van 

d) 2451 sayılı Kanunun 2 sayılı cetvelinde yer alan "Bakanlık müfettişleri (Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutacağım, en aykırı önerge olduğundan okutup işleme 
alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 41 inci maddesine aşağıdaki (c) bendinin eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Agâh Kafkas Abdullah Erdem Cantimur 

Ankara Çorum Kütahya 
Soner Aksoy İdris Naim Şahin 

Kütahya İstanbul 
c) 25.6.2003 tarih, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fık

rasında yer alan "Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup," ibaresi, 
"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığının ilgili kuruluşu olup," şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Sayın Başkanım, görüşmekte olduğumuz maddenin başında "dördüncü kısım" diye 
ifade ediliyor, "beşinci kısım" olacak, evvela onu belirteyim. 

Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları 

arasına Türkiye İş Kurumunun da dahil edilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu nedenle, ayrı ayrı 

okutup, birlikte işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nükhet Hotar Göksel 
(İzmir) ve arkadaşları 

d) 2451 sayılı Kanunun 2 sayılı cetvelinde yer alan "Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Diğerini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesine aşağıdaki ifadenin ikinci fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

N. Gaye Erbatur 
(Adana) ve arkadaşları 

d) 2451 sayılı Kanunun 2 sayılı cetvelindeki "Bakanlık müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - önerge sahipleri konuşacaklar mı, gerekçeyi mi okutayım? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Daha önceki iş kanunları gibi 4857 sayılı İş Kanununa göre, iş müfettişleri çalışma hayatının 

devlet adına denetim ve teftişiyle görevlidir. 5690 sayılı Kanun ile onanan 1950 tarihli "Sanayi ve 
Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" ne göre, iş müfettiş
lerinin merkezî bir makama bağlı olması ve her türlü dış etkilerden uzak tutulmalarını sağlayacak 
bir statüye kavuşturulmaları asıldır. 

- 9 3 -



T.B.M.M. B : 107 16 . 7 . 2003 O : 5 

Ayrıca, 2451 sayılı Bakanlık ve Bağlı Kurularda Atama Usulü Hakkında Kanuna göre, iş 
müfettişleri, bakanlık müfettişleri olmaları nedeniyle, müşterek kararnameyle atanmaları gerekir
ken, bu konuda duraksama giderilememiş; yürürlükten kaldırılan 4841 sayılı Çalışma Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle verilen kararnameyle atanma hakları 
ortadan kaldırılarak hukuksal karmaşaya yol açılmıştır. Esasen, iş müfettişleri, bakanlık müfettişleri 
statüsünde olup tüm özlük hakları da aynıdır. 

önergeyle, iş müfettişlerinin atanma usullerinin 81 sayılı ILO Sözleşmesiyle paralelliği sağlan
mış ve var olan hukuksal karmaşaya son verilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik 

Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar 
Kuruma devredilmiş sayılır. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az beş yıl fiili hiz
meti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte 40 
yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla, Kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı 
yarışma sınavına girebilir. Açılacak ilk yanşma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde 
her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 1 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır, geliş sırasına göre okutacağım; ancak, iki 

önerge aynı mahiyettedir, bu nedenle ayrı ayrı okutup birlikte işleme alacağım, iki önerge sahibine 
de söz vereceğim ve birlikte oylayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve tek

lif ederiz. 
N. Gaye Erbatur Bayram Meral Enis Tütüncü 

Adana Ankara Tekirdağ 
Ramazan Kerim Özkan Ali Kemal Devciler 

Burdur Balıkesir 
c) Bu kanun yayımı tarihinden itibaren önce atanmış bulunan Baş İş Müfettişleri ve İş Müfet

tişleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kararname ile atanmış sayılırlar. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki (c) bendinin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Nükhet Hotar Göksel Turhan Çömez Zülfü Demirbağ 

İzmir Balıkesir Elazığ 
Resul Tosun Ali Öğüten Maliki Ejder Arvas 

Tokat Karabük Van 
Halil İbrahim Yılmaz 

Kütahya 
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"c) Bu kanunun yayımı tarihinden önce atanmış bulunan Baş îş Müfettişleri ve îş Müfettişleri 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müşterek kararname ile atanmış sayılırlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
41 inci maddede yapılan değişikle paralellik sağlamak üzere değişiklik teklif edilmiştir. 
BAŞKAN - Aynı mahiyette olan önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 42.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 43.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yar

bay; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle bu madde 

üzerinde söz aldım; çünkü, bu kanunla ilgili bazı endişelerim var. Bu endişelerimi, hem Sayın 
Bakanımıza, hükümetimize iletmek istiyorum hem de Genel Kurulla paylaşmak istiyorum. 

Bu kanun bürokrasiyi artırır diye bir endişem var; çünkü, sosyal güvenlik kuruluşları içerisin
de Bağ-Kur ve SSK, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlanıyor. Bir müracaat olduğu zaman, örneğin, 
Bağ-Kurda bir problem var diyelim, ilkönce Bağ-Kur şefi, şeften sonra şube müdürü, şube 
müdüründen sonra daire başkanı, daire başkanından sonra genel müdür yardımcısı, genel müdür 
yardımcısından sonra genel müdür, genel müdürden sonra yönetim kurulu -o Bağ-Kurun veyahut 
da SSK'nın- ondan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun daire başkanı, daire başkanından sonra baş
kan yardımcısı, başkan yardımcısından sonra Kurum, Kurumdan sonra Sayın Bakan... Yani, bu 
kadar uzun bir bürokrasi içerisinden nasıl çıkarız, problem nasıl çözülür; doğrusu, merak ediyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar [!]) 

Tabiî, sizin alkışınızla şeyim yok. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Doğru söylüyorsun. 
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ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bizim esas görevimiz şu: Bürokrasiyi azaltmak. Biz, şim
di, Parti Programımızda "kamu reformu" diyoruz, kamu reformunda da "ara kademeleri kal
dırıyoruz, müsteşar, daire başkanı, şube müdürü" diyoruz; arkasından bir tasan getiriyoruz, o 
tasarıyla birlikte -yani, bu, bir endişemdir, bu endişemi belirtiyorum- yeni yeni kurumlar kuruyoruz. 
Acaba, bu kurumun, sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olan işçiye, memura, çalışana ne faydası var, 
ne faydası olacak? Bürokrasiyi artırmayacak diye endişem var. Dolayısıyla, yürütmeye arz 
ediyorum ki, bu endişem giderilsin. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Nasıl giderilecek? 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bir diğer endişem de şu: Bu tasarı, buram buram devlet

çilik kokuyor. Halbuki, bu tasarıyı, burada, ben, baştan sona dinledim, baştan sona da, parti disip
lini içerisinde, olumlu oy kullandım; çünkü, hükümet, bizim hükümetimiz; ama, bazı doğruları da 
ifade etmek zorundayım. Bu tasarıya baştan sona kadar olumlu oy kullandım; şimdi, parti disiplini 
gereği, yürütme maddesinde de olumlu oy kullanacağım. 

Mesela, bu tasarının bir maddesinde "300 milyar sermayeli iki tane döner sermaye kurulur; 
döner sermayeler de Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir, bir de Sayıştay vizesine tabi 
değildir" deniliyor. 

Şimdi, bizim, yolsuzlukları önleyebilmemiz için, Sayıştay denetiminden uzak, ondan sonra 
Muhasebei Umumiye Kanunundan uzak işler yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan da 
endişeleniyorum. Şunun için endişeleniyorum: Çünkü, döner sermaye demek, vatandaşa kanunsuz 
vergi koyma demektir. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İnce işler... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Evet. 
Sayıştay vizesinden ve Muhasebei Umumiye Kanunundan uzak kalmak demek de, Maliye 

Bakanlığından harcamaları uzak tutmak demektir. Dolayısıyla, buradan da endişeleniyorum; çünkü, 
bütün bu harcamaların tek merkezden, Sayıştaydan ve Maliye Bakanlığından denetlenmesi lazım ki, 
herkes ayrıca bir döner sermaye kurmasın. Kamu vakıflarından epeyce çekiyoruz. Bütün kamu 
vakıfları kanunsuz vergi koyuyorlar. Kamu hizmetleri, maalesef, kamu vakıfları aracılığıyla birer 
kanunsuz vergi durumuna düşürülmüş durumda; bu paraları topluyorlar. Şimdi, bu döner ser
mayeler yüzünden, maalesef, hastanelerde zaman zaman hastaların rehin kaldığı da oluyor. Onun 
için, bu konuda da endişem var; yani, Sayıştay vizesinden uzak, Muhasebei Umumiye Kanunundan 
uzak kanun teklifleri, kanun tasarıları önümüze gelmemelidir diye düşünüyorum. Bundan da en
dişem var. 

Bir diğer üçüncü endişem de şu: Sosyal güvenlik kuruluşları idarî ve malî özerkliğe kavuşturul
malıdır. Sosyal güvenlik kuruluşları idarî ve malî özerkliğe kavuşturulmadıkları sürece Hazineden 
katrilyonlarca para aktarılması devam edecektir ve Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda sosyal güven
lik kuruluşları işlemez hale gelecektir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kuruluşları şu anda idarî ve malî 
özerkliğe kavuşturulmalıdır. Bu tasarıyı incelediğimiz zaman, bu tasarıda sosyal güvenlik kuruluş
larına idarî ve malî özerklik sağlanmadan öte, daha devletçi bir tutum takınıldığını görüyoruz; 
dolayısıyla, bu konuda da endişem var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yarbay. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Son endişem de şudur: Katılımcılık mutlaka artırıl

malıdır. özellikle, bu katılımcılığın artırılması da, bu kurumlardan yararlanan kişilerin sayılarıyla 
doğru orantılı olmalıdır. Bunun yanında, bu tür kanunlara çok fazla da ayncalık getiren maddeler 
eklenmemelidir; çünkü, bu kanunu okuduğumuz zaman biz, baştan sona bazı haklar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan memurlara bazı haklar getirildiğini görüyoruz. Bu haklar, 
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Devlet Personel Kanununda getirilmelidir ve bir yekparelik içerisinde olmalıdır; yoksa, her kuruluş, 
her bakanlık, kendi kuruluş kanununda, kendi mevzuatında düzenlemeler yaparken aralara bazı 
maddeler sıkıştırıp, kendi bakanlıklarıyla ilgili avantajlar getirebilirler. Bu da, kamu personeli 
arasındaki ayırımcılığın, imtiyazın artmasına sebep olur diye düşünüyorum. 

Bunların giderilmesi konusunda hükümetimizin gereğini yapacağına inanıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 
Şahsı adına söz talebinde bulunan Sayın Haluk Koç; buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Teş

kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının son maddesinde Sayın Ersönmez Yar-
bay'ın konuşmasını ilgiyle izledim. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum; çünkü, parti disiplinine 
bu kadar bağlı bir milletvekilinin bile bu kadar çok endişe taşıdığı bir yasa tasarısının biraz sonra 
tümünü oylayacağız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu kadar çok endişeyi o kadar anlaşılabilir bir şekilde ard arda 
sıraladı ki, Sayın Yarbay'a bundan sonra, bu yasanın oylanması sırasında ret oyu vermek düşüyor. 
Çünkü, parti disiplinine bağlı kalabilirsiniz, partinin bir görüşü vardır, karar alınır partinin yetkili 
kurulları arasında ve biz buna karışmayız. Bu, bizim için de geçerli, sizin için de geçerli; ama, mil
letin vekiliyiz. Kendi özgür irademizle, burada, kendi düşüncelerimizle, doğru olduğunu gör
düğümüz şekilde, yasama faaliyetine katkıda bulunma görevimiz var. Sayın Ersönmez Yarbay, bunu 
da, mutlaka yerine getirecektir bu ifadelerinden sonra. 

Sonra, bakın, parti disiplininden uzaklaşınca doğruları görmeye başlıyoruz -öyle de 
gözüküyor- doğruları ifade etmeye başlıyoruz. Demek ki, şu disiplinden biraz çıksak, şu zırhtan 
biraz kurtulsak, deminden beri söylediğimiz doğrulan paylaşan arkadaş sayısı artmaya başlayacak. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Siz de çıkarsanız?.. 
HALlL AYDOĞAN (Afyon) - Önce kendinize bakın. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, milletvekilinin son sözü var; o konuda, 

görüş alıp, sizler de çıkabilirsiniz. 
Şimdi, zaman zaman bu disiplinin dışına çıkmak son derece olumlu gelişmelere de yol açıyor. 

Bunu, 1 Mart tezkeresinde de gördük. 1 Mart tezkeresinde de bu şekilde bir disiplin dışına çıkış, 
bence, Türkiye'nin uzun vadeli önünü açma sonucunu ortaya koydu. Sayın Ersönmez Yarbay, bu 
tavrını, umanm, grup içerisinde sessiz olan, ama, aynı düşünceyi paylaşan birçok arkadaşının da 
hislerine tercüman olarak söylemiştir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarıya ekli liste ve cetvellerle birlikte tasarının tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu teşekkür konuşması yapacaklardır. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce oylarınızla kabul etmiş olduğunuz tasarıyla birlikte, sos
yal güvenlik sistemimizde önemli bir adım atmış olduk. Bu vesileyle, yasalaşma sürecinde emeği 
geçen Çalışma Komisyonu üyelerimize, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize, grup başkan vekil
lerimize ve teker teker siz saygıdeğer milletvekillerine teşekkür ediyorum. 
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Bu tasarının -diğer çıkan hükümleriyle birlikte- Bakanlığımıza yüklediği görev ve sorumluluk
ları en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir gayret içerisinde olacağımızı ifade etmek is
tiyorum. Hiçbir arkadaşımız endişe etmesin, bürokrasiyi artırma konusunda veyahut da mevcut sis
temi tıkama konusunda bir endişeye kapılmasınlar; ben ve bürokrat arkadaşlarım, yasanın daha 
pratik hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. 

Zaten, değerli milletvekili arkadaşımın saydığı o silsile şu andaki mevcut sistemde var; ona 
ilaveten gelen yeni bir şey yok; ama, bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz, sosyal güvenlik sis
temimizi sürdürülebilir bir hale getirmek ve sosyal güvenlik sistemimizin geleceğini sağlam temel
ler üzerine oturtmaktır. Oylarınızla kabul ettiğiniz bu yasa, bunun ilk adımı olmuştur. Bir süre son
ra gelecek olan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur yasa tasarıları da bu zincirin 
önemli halkaları olacaktır. 

Bu vesileyle, lehte aleyhte görüş bildiren, konuşarak değerli katkılar veren siz değerli arkadaş
larıma çok teşekkür ediyor, yasamızın halkımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.06 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 23.14 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN -107 nci Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 
Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (1) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 59 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fehmi Uyanık; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET FEHMİ UYANIK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konu fevkalade cazip olmasına rağmen, gecenin bu geç saatinde daha fazla zamanınızı almak 

istemiyorum. Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış buluyorum. 

Tabiî, devlet büyüklerimiz söz konusu olunca, elbette, ilkönce Aziz Atatürkümüz hatıra gelir. 
Huzurlarınızda, Aziz Atatürkümüz'ün aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyorum. (Alkışlar) Tabiî, yal
nız laf edebiyatı yaparak Atatürkçü olmak elbette mümkün değil. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ben, muhalefet partisinin çok değerli milletvekillerine de teşekkür ediyorum; lütfettiler, bu 
saate kadar beklediler. Onlara özellikle saygılarımı arz ediyorum. 

Tabiî, Aziz Atatürk deyince, birçok vecizesi var, saymakla bitmeyecek kadar vecizesi var; 
fakat, müsaadenizle, şu anda hatırıma gelen bir iki vecizesi üzerinde durmayı uygun buluyorum. 
Aziz Atatürk, muasır medeniyetler seviyesini bize işaret etmiş, hedef olarak göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, benim üslubum gerginlik yaratmak değildir, ben daima gerginlikten 
kaçan bir insanım. Yalnız, Aziz Atatürk'ün bize gösterdiği hedef, muasır devletler seviyesi. Bize 
gösterdiği bu hedefi, biz hem "Atatürkçüyüz" diyeceğiz hem de "Atatürk'ün izindeyiz" diyeceğiz... 

Tabiî, ben bu konuşmalarımdan, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımı tenzih 
ediyorum. Benim hitabım başkalannadır. Çünkü, elimde bir kitap var, kitapçık daha doğrusu. 
Benim maksadım, bu kitapçığı izah etmeye çalışmak. 

Aziz Atatürk bize diyor ki: "Muasır medeniyetler seviyesine getireceksiniz Türkiye'yi." Benim 
elimdeki kitapçık "Avrupa Birliği üyeliği, Atatürkçülüğün sonudur" diyor. Değerli arkadaşlar, hem 
biz Atatürkçü olacağız hem Aziz Atatürk bize bir hedef göstermiş olacak, Batı medeniyetini, daha 
doğrusu, muasır medeniyet seviyesini gösterecek ve 200 yıldan beri, Gülhane Hattı Hümayunundan 

(1) 59 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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beri, Mustafa Reşit Paşanın kaleme aldığı Tanzimat Fermanından beri biz Batıya dönük olacağız; 
ama, tutup kitap neşredeceğiz, kitapçık neşredeceğiz ve "Avrupa Birliği üyeliği, Atatürkçülüğün 
sonudur" diyeceğiz! Doğrusu, fevkalade üzücü olmakla beraber, fevkalade vahim bir zihniyet. 

Bu kitapçığı neşreden, maalesef, üzüntüyle ifade ediyorum, Ankara Ticaret Odamız, hükmî şah
siyeti olan bir kuruluşumuz. Yani, bir şahıs tek başına bu kitabı kompoze etmemiş, kaleme almamıştır. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Baba, maddeye gel, maddeye!.. 
MEHMET FEHMİ UYANIK (Devamla) - Maddeye geleceğim; müsaade ederseniz, Aziz 

Atatürk'ün hatırasına bir iki şey söylemek istiyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, birkaç gün evvel televizyonda izledim -herhalde sizler de izlemişsinizdir-

İngiltere Kraliçesinin doğum yıldönümüne, Türkiye'den, yalnız ve yalnız, Ankaramızın Sanayi 
Odası Başkanı davet edilmiştir. 

Şimdi, elbette ki, demokrasiden yana tavır koyan Türkiyemizde güdümlü demokrasinin kar
şısında tavır takınan bir insanın, İngiltere Kraliçesinin doğum yıldönümü münasebetiyle davet edil
mesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bu, bizim için bir gurur kaynağı; ama, gönül isterdi ki, Ticaret 
Odamız da, böyle, güdümlü demokrasiden yana tavır koymaktan ziyade, Avrupa Birliğinden yana 
bir tavır koysun ve biz de, Türkiye olarak, 70 000 000, Avrupa Birliğine dahil edilmek suretiyle, 
Avrupa'nın hukuk normlarına, Avrupa'nın ekonomik normlarına, Avrupa'nın sosyal yaşantısına 
adım atabilelim. Bu yolda çaba sarf etmesi gerekirken, kitapçığın başlığı, adı "Avrupa Birliği 
Üyeliği Atatürkçülüğün Sonudur." Avrupa Birliğine girmek, nasıl olur da Atatürkçülüğün sonu 
olur! Atatürk ki, söylediği şey şu: "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir." (AK Parti sıralarından 
gülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlar, teşekkür ederim, sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Şimdi, müsaade ederseniz, Aziz Atatürkümüzün hatırasına saygımdan dolayı, onun bir 

vecizesini daha söylemek istiyorum. Aziz Atatürk demiştir ki: "Hâkimiyet, bilakaydüşart milletin
dir." (AK Parti sıralarından alkışlar) Muhalefetimizle, iktidarımızla hepimiz Aziz Atatürkümüzün 
yolundayız; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Atatürk, büyük adamdır; yani, Atatürk'e büyük 
adam değildir demek mümkün değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Aziz Atatürk, bir askerî 
dehadır, dâhi bir devlet adamıdır ve her şeyden evvel, Türkiye Cumhuriyetinin banisidir, 
kurucusudur. Huzurunda tekrar saygıyla eğiliyorum. 

Şimdi, bizim, bu vecizeyi "hâkimiyet, bilakaydüşart milletindir" diye yazmamız gerekirken... 
Bilmiyorum, herhalde, bu sıraları yapan geçmiş Meclis Başkanımız Doktor Mustafa Kalemli'nin 
eseridir. Aziz Atatürk'ün orijinal vecizelerini bozmaya, ilaveler yapmaya veya vecize içinde 
bulunan kelimeleri değiştirmeye hiç kimsenin hiçbir yetkisi, hiçbir hakkı yoktur. Efendim, bu öz-
türkçe meselesi değildir. Aziz Atatürk'ün orijinali neyse, biz ona riayet edeceğiz; biz Atatürk'ü ken
dimize uydurmayacağız, biz Atatürk'e uyacağız. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, yine, devletimizin büyüklerinden olan, tarihî bir şahsiyetimiz merhum 
İsmet Paşadan bir anekdot nakletmek istiyorum, bizim devletimizin büyüklerinden biri olması 
hasebiyle. İsmet Paşanın şöyle bir iki cümlesi hatırımda şu anda: "Bu memlekette namuslu insan
lar, namussuzlar kadar cesaret sahibi olmadığı sürece (Bravo sesleri, alkışlar) bu memleketin tek 
adım ileri gitmesi mümkün değildir." 70 000 000'un günahı, vebali, eğer namuslu olduğu halde 
namussuzlar kadar cesaret gösteremiyorsa, o namuslularımızın boynunadır. 

İsmet Paşamızın hatırasına binaen bu hususu da böylece ifade ettikten sonra, müsaade eder
seniz, esas konumuz -ismi de çok uzun olduğu için hatırımda tutamadım, tasarının başlığından 
okuyorum- Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı... Esas bu olduğu için, kanun kapsamı dışında kalan birçok devlet adamımız ve bu 
meyanda, metinde adı geçen rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve rahmetli 
Hasan Polatkan...(AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Ben, şahsen, barajın ne olduğunu rahmetli Menderes iktidara geldikten sonra gördüm; barajın 
ne olduğunu o zamana kadar bilmiyordum. Ben, yalnız patika yolu biliyordum; büyük çaplı, stan
darda uygun yolu tanımıyordum, bilmiyordum; rahmetli Menderes zamanında ben standarda uygun 
bu yolları gördüm. Ben, rahmetli Menderes zamanında elektriği gördüm; yüksek gerilimi taşıyan 
devasa elektrik direklerini -bugün belki pek göze çarpmıyor; ama, 1950'lerde bizim için çok büyük 
şeylerdi bunlar- ben rahmetli Menderes zamanında gördüm, şahit oldum. Ben limanın ne olduğunu 
bilmiyordum; liman yapımını ilk defa rahmetli Menderes zamanında gördüm, öğrendim. Elbette ki 
daha evvel de insan hakları vardı; ama, demokratik anlamda, tamamıyla demokratik anlamda insan 
haklarını ben, rahmetli Menderes zamanında yaşadım. Kendi nefsim itibariyle söylüyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Rahmetli Menderes "yeter söz milletindir" demiştir ve iktidara gelmiştir 14 Mayıs 1950'de. 
Rahmetli Menderes, altyapımızda, sosyal altyapımızda ve sanayimizde bir çığır açarken, dış-
politikamızın da eksiklerini görmüş ve ona göre tertibat almıştır. Ne enteresandır ki -ben kendi ken
dime düşünüyorum- yeryüzünde 200'e yakın devlet vardır, ülke vardır -coğrafık durumu gözümün 
önünden geçiriyorum, hayal ediyorum- hiçbir ülke, yeryüzündeki hiçbir ülke, 360 derece, kom
şularıyla gergin yaşamamaktadır. Bu, çok yanlış bir dışpolitikaydı, Türkiye'nin hayrına bir politika 
değildi. İnsanın ömrü kısadır, 60-70; hele Türkiyemizde... Bu 60-70 yılı geçirirken, benim stres 
içerisinde bu ömrümü geçirmemem, en azından, vatandaşlık hakkımdır. 360 dereceden bütün kom
şularla gergin yaşamak fevkalade vahim bir durumdur. Ne yapmıştır rahmetli Menderes? Rahmetli 
Menderes şunu yapmıştır: Doğuda Bağdat Paktını kurmuştur. Bağdat Paktı kapsamında, Irak, İran, 
Pakistan ve Türkiye vardı. Rahmetli Menderes, doğuda bu Bağdat Paktını kurarken, doğudaki sınır
larımızı tahkim etmiş, en azından, bir saldırmazlık paktı haline getirmiştir; bu paktı kurmuştur. 

Rahmetli Menderes, yalnız doğu komşularımızla pakt kurmakla kalmamış, aynı zamanda 
batıdaki komşularımızla da aynı şeyi yapmıştır; Balkan Paktını kurmuştur. Balkan Paktı, hatır
ladığım kadarıyla, Yunanistan, Yugoslavya -eğer, hatırlamıyorsam, affınıza sığmıyorum- ve Tür
kiye'yi kapsıyordu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Balkan Paktı 1937 yılında... 
MEHMET FEHMİ UYANIK (Devamla) - Evet efendim, doğru söylüyorsunuz; teşekkür 

ediyorum. 
Ve Balkan Paktını kurmakla da batı sınırlarımızı tahkim etmiş, batıdaki komşularımızla iyi 

geçinme politikasını getirmiştir gündeme. 
Yani, şunu söylemek istiyorum: Rahmetli Menderes'i, ben, burada hürmetle, saygıyla anarken, 

sebepsiz olarak sırf fantezik bir iki cümle kullanayım diye söylemiyorum. Rahmetli Menderes, hem 
Türkiye'deki altyapıyı tamamlamış hem demokratik bir platformun yaratılmasına yardımcı olmuş, 
bu rüzgârın esmesine yardımcı olmuş hem de o güne kadar yanlış olan, hatalı olan, komşularıyla 
çepeçevre üçyüzaltmış derece gergin bir hayat yaşayan Türkiyemizi de dışpolitika bakımından 
rahata kavuşturmuştur. Demin bahsettiğim Bağdat Paktının, adı bilahara, CENTO olmuş ve şimdi 
de galiba gayrifaaldir. Gönül isterdi ki, bu kadar faydalı olan bir pakt uzun ömürlü olsaydı ve bugün 
de tatbikatta olsaydı; ki, Ortadoğu ülkelerinde, en azından, bu huzursuzluğu rahatlıkla absörbe 
edecek bir pakt idi; gönül onu arzu ediyor, keşke, bugüne kadar devam etseydi. Aynı şekilde, 
batıdaki devletlerle Balkan Paktının da bugüne kadar devam etmesini istiyordum ben, arzu ediyor
dum. Bu, bir istek meselesi; bu, bir zaruret meselesi. 

Bu devlet büyüklerimiz hakkında birkaç cümleyi söyledikten sonra, Devlet Mezarlığı Dışında 
Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Tasarısının kapsamına, rahmetli 
Menderes, rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve rahmetli, çok değerli Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın da 
alınması için, ben, rahmetli Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'dan bahsetme ihtiyacını 
duydum. Temennim odur ki, siz de lütfederseniz, diğer devlet mezarlıkları gibi, devlet mezarlığı 
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dışında olan bu mezarların da devlet yardımından istifade edebilmesi için, bakımının yapılabilmesi 
için bu kanun kapsamına alınmasını Yüce Meclisin huzuruna arz ediyor ve vaktin hayli ilerlemiş 
olmasını göz önünde bulundurarak sözlerime burada son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uyanık. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Kırklareli Millet

vekili Siyam Kesimoğlu 
Buyurun Sayın Kesimoğlu. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır.(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları 
Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sizlerle 
paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Benden önce söz alan değerli konuşmacıya, bize yaşattığı 
tarih turu için teşekkür ediyorum. Ben, sözlerimde, tasarının içeriği hakkındaki görüşleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle de, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 6 Kasım 1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun
la Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, devlet başkanları ve cumhuriyetin kuruluşuna hayat 
veren Ulu önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan Kurtuluş Savaşımızın kahramanları, 
yapım, bakım ve onarımı devlet tarafından karşılanan Ankara'daki Devlet Mezarlığına gömülmüş
lerdir. 

Bilindiği gibi, Devlet Mezarlığı, Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde, Millî Savunma 
Bakanlığınca tesis edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetiminden ve buradaki idarî 
hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

Ayrıca, söz konusu kanunla, Devlet Mezarlığının yapım, bakım ve geliştirilmesi için yapılacak 
harcamaların Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alması öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 30 Ağustos 1988 tarihinde devlet töreniyle ziyarete 
açılan Devlet Mezarlığı, Ankara'ya hâkim bir tepe üzerinde yer almaktadır. Alanı, yaklaşık olarak, 
536 000 metrekaredir. 

Mezarlık kısmının yapısal bütünlüğü içerisinde, simge olarak adlandırılan bir anıt, anıtın altın
da anısal duvar ve çevresinde cumhurbaşkanları için 60 adet mezar ile İstiklal Harbi komutanlarının 
61 adet mezarı yer almaktadır. 

Simge, sekiz planlı olup, anıt arayışına cevap verebilecek şekilde düşünülmüştür; ayrıca, Dev
let Mezarlığında yatanları bir çatı altında toplayan otağ çadırı formundan yola çıkılarak yapılmıştır. 
Simgenin altında yer alan anısal duvar ise, mezarlıkta yatanların adlarından oluşmuş ve bitmemiş 
bir duvar görüntüsündedir. Bundan sonra da, her Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı için yeni bir 
taş konularak örülmesine devam edilecektir; bu da, cumhuriyetimizin sürekliliğinin ve gelişimin bir 
ifadesidir. 

Ayrıca, mezarlığın içerisinde bir müze bulunmakta ve bu müzede, cumhurbaşkanları ile İstik
lal Harbi komutanlarının eşya, resim ve belgeleri sergilenmektedir. Müzenin ana giriş bölümünden 
bakıldığında doğu cephesine yerleştirilen pencereden Anıtkabir'in görülmesi sağlanmış; böylece, 
Ulu önder Atatürk ile yakın silah arkadaşları olan İstiklal Savaşı komutanları ve cumhuriyetin 
sürekliliğini simgeleyen cumhurbaşkanlarımız arasında manevî bir bağ kurulmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şu anda Devlet Mezarlığında, 4 üncü Cumhurbaşkanımız 
Cemal Gürsel, 5 inci Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ve 6 ncı Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk 
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olmak üzere, 3 eski Cumhurbaşkanımız ve ayrıca, aralarında Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral 
Fahrettin Altay, Korgeneral Kâzım Karabekir, Tümgeneral Refet Bele, Kurmay Albay Mehmet Nuri 
Conker'in de bulunduğu toplam 61 İstiklal Savaşı komutanının mezarı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, kanuna göre, Ulu önder Atatürk'ün ve ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı 
İsmet İnönü'nün ebedî istirahatgâhları, Anıtkabir'de muhafaza edilecektir; Anıtkabir alanına başka 
hiç kimse demedi lemeyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ancak, daha sonra, 22 Ağustos 1986 tarihinde vefat eden 
3 üncü Cumhurbaşkanımız ve Ulu önder Atatürk'ün millî mücadele arkadaşı Celal Bayar'ın, Bakan
lar Kurulunun 24 Ağustos 1986 tarihli ve 10926 sayılı Kararıyla, Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey 
Kasabasında gömülmesine karar verilmiştir. 17 Nisan 1993 tarihinde vefat eden 8 inci Cumhurbaş
kanı Turgut Özal'ın da, Bakanlar Kurulunun aynı gün ve 4298 sayılı Kararıyla, İstanbul'da gömül
mesine karar verilmiştir. Yine, aynı şekilde, 3374 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 11 Nisan 1987 
tarihli ve 3623 sayılı Kanunla değişik hükümleri uyarınca, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, 
Dışişleri eski Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye eski Bakanlarından Hasan Polatkan'ın İm-
ralı'da bulunan mezarlarının, Bakanlar Kurulunun 25 Mayıs 1990 tarihli ve 486 sayılı Kararıyla, İs
tanbul İlimizin Eyüp İlçesine nakledilmelerine karar verilmiştir; yani, anılan isimler, Bakanlar 
Kurulu kararıyla Devlet Mezarlığı dışına gömülmüşlerdir. Ancak, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Devlet Mezarlığı dışında bulunan bu mezarların yapım, bakım, onarım, koruma ve yönetimleri için 
gerekli yasal düzenlemeler, bugüne kadar yapılamamıştır. Ulusumuza ve ülkemize hizmet vermiş 
olan ve Bakanlar Kurulunca alınan kararlarla, Devlet Mezarlığı dışına defnedilen merhum zevatın 
mezarlarının düzenlenmesi ve benzeri çalışmalara ilişkin mevcut boşluk, inanıyorum ki, bu kanun 
tasarısıyla doldurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı, mezarlarımın Bakanlar Kurulunca Devlet 
Mezarlığı dışında olması kararlaştırılan adı geçen zevatın mezarlarının yapım, bakım, onarım, 
koruma ve yönetimiyle ilgili çeşitli hükümler getirmektedir. Ayrıca, bundan böyle -Sayın Cumhur
başkanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam dileğimi saklı tutuyorum- ebediyete intikal edecek olan 
cumhurbaşkanlarımızı da kapsayacak ve süreklilik arz edecek şekilde düzenlenmiştir. Tasarıya 
göre, mezarları Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan adı geçen zevatın mezarları ve 
eklentilerinin tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
yerine getirilecektir. Tüm bu işlerin giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği, bu 
Bakanlığın talebi üzerine, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarabilmesi için Maliye 
Bakanlığına yetki verilmektedir. Bu aşamadan sonra, yani kanun kapsamına giren mezar ve ekleriy
le ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işlerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
yerine getirilmesinden sonra, mezarların bulunduğu yerin il özel idaresine ya da bağlı olduğu 
belediyeye bir protokolle devredilmesi de hükme bağlanmaktadır. Devirden sonra ise, bu mezarlar 
ve eklerinin bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve benzeri işlerinin il özel idareleri ya da 
belediyelerce yürütülmesi öngörülmektedir. Bu giderler için de İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer 
alan ödeneğin, bulundukları yerin il özel idaresi veya belediyesinin talebi üzerine, söz konusu yerel 
yönetim biriminin bütçesine aktarılarak kullanılması hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca tasarı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile mezarın bulunduğu yerdeki özel idarelere ve 
belediyelere bu mezar ve ekleriyle ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işleri için ilgili 
köyler ve bu amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilmesi imkânını da getirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bunların dışında, tasarıyla, kanunun uygulan
masına ilişkin konuların, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenmesi de hüküm altına alınmaktadır. Bu bağlamda, tasarıyla, ülkemize hizmet ver
miş olan merhum zevatın mezarlarına ilişkin yasal düzenleme getirilerek bu alandaki boşluk dol
durulmaktadır. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, Devlet Mezarlığı hakkında kanun kapsamına giren mezar
ların yapım, bakım, onarım, koruma ve yönetimleri için kanunen sağlanan kaynak ve imkânları ile 
bunlara ilişkin hizmetlere esas olacak düzenlemeler, artık, Devlet Mezarlığı dışında bulunacak bu 
mezarlara da sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; söz konusu tasarıyla bir kez daha ülke gün
demimize gelen, tasarıda adı geçen ve ebediyete intikal etmiş tüm merhumlarımıza Tanrı'dan bir kez 
daha rahmet, geride bıraktıklarına sağlıklı bir yaşam diliyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu kanun tasarısını olumlu bulduğumuzu ve tasarıya 
"evet" oyu vereceğimizi belirtiyor, Yüce Heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kesimoğlu. 

Sayın Kesimoğlu, konuşmasında, Mareşal Fevzi Çakmak'ın naaşınm Devlet Mezarlığında 
bulunduğundan bahsetmiştir. Uyarılarla, Mareşal Fevzi Çakmak'ın mezarının Eyüp Sultan Kabris
tanında bulunduğu belirtilmiştir. Bunun kayıtlarda düzeltilmesi bakımından açıklama yapma 
zarureti hâsıl olmuştur. Gereği Genel Kurulun takdirlerine... 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin... (AK Parti sıralarından "Bitirelim" sesleri) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Devam edelim, bitsin. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyi okutuyorum: 
DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN 

MEZARLARI HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında 

bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile eski Başbakanlardan Adnan 
Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, 
bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususları 
düzenlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutacağım; ancak, 

2 önerge de aynı mahiyette olduğundan, birlikte işleme alacağım ve 2 önerge sahibine de söz 
vereceğim. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 59 sıra sayısında kayıtlı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yazılı"... cumhurbaş
kanları ile" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 16.7.2003 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
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İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 59 sırasında kayıtlı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yazılı "Türkiye cumhurbaş
kanları ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Fuat Çay 
Hatay 

İnal Batu 
Hatay 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Mahmut Duyan 
Mardin 

İsmail Soylu 
Hatay 

Esat Canan 
Hakkâri 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

16.7.2003 
Züheyir Amber 

Hatay 
Mehmet Nezir Nasıroğlu 

Batman 
Dursun Akdemir 

İğdır 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
N. Gaye Erbatur 

Adana 
Mehmet Ali Arıkan 

Eskişehir 
Abdulaziz Yazar 

Hatay 

Gökhan Durgun 
Hatay 

Mehmet Kartal 
Van 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Emin Koç 
Yozgat 

Onur öymen 
İstanbul 

Uğur Aksöz 
Adana 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

Haluk Koç 
Samsun 

BAŞKAN - Komisyon önergelere katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Olum

lu görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergelere katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Kısa bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Amber. 
ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önümüzdeki 

hafta 23 Temmuz; 23 Temmuz Hatay için çok önemli bir gün. Neden önemli bir gün; çünkü, 23 
Temmuz, Hatay'ın kurtuluş günüdür; yani, 23 Temmuz 1938 tarihinde "kırk asırlık vatan yurdu düş
man elinde esir kalamaz, duramaz" diyerek, Aziz Atatürk, bunu 1938 yılında hasta yatağında ifade 
etmişlerdir. Aziz Atatürk, hasta haliyle -demin onu ifade ettim- o Kuvayi Milliye ruhu içerisinde 
"tekrar ayağa kalkarım, savaşırım ve Hatay'ı kurtarırım" diyerek, gerçekten ayağa kalkmış, bu söz
leri ifade etmiş ve Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı için gereken ne varsa, her şeyi, o günlerde yerine getir
miştir. 

İşte, Aziz Atatürk'ün bu çalışmaları doğrultusunda, bütün gücüyle Hatay'ın kurtuluş 
mücadelesini veren -ben, bunları, Hatay Milletvekili olarak, Hatay halkı adına söylüyorum- sev
diğimiz, saydığımız, gönül verdiğimiz büyüğümüz Sayın Tayfur Ata Sökmen'dir. 
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Tayfur Ata Sökmen, o dönemlerde, Hatay'da kurtuluş ordusunu, kendince güçlü, Türkiye için 
mütevazı, fakat, Büyük Kahraman Atatürk'e bağımlı bir orduyu kurmuş ve daha sonra, bu orduyu 
Kuvayi Milliyeye ilave ederek, savaşını, bu şekilde, Hatay'ın kurtuluşu doğrultusunda devam ettir
miştir; ne zamana kadar; 23 Temmuz 1938 tarihine kadar. O tarihlerden önce de yine, Sayın Sök
men, Hatay'ın murahhas üyesi olarak, Türkiye'nin Lozan çalışma grubuyla beraber Lozan'da 
başarılı çalışmalar yapmış ve o çalışmalardan sonra da, kurulan Hatay Devletinin Cumhurbaşkanı 
olarak görev almıştır. Sayın Sökmen, Hatay'ın ilhakından, Hatay'ın Türkiye'ye katılımından sonra, 
bizim Parlamentomuzda milletvekilliği, daha sonra Senato üyeliği yapmış ve 3 Mart 1980 tarihin
de vefat etmiştir. Sayın Sökmen, vefatından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığına gömülmüş ve o gün
den bu güne kadar, yine, öldüğü tarihin yıldönümünlerinde, ailesi tarafından, dostları tarafından 
anılır ve gündeme gelir. 

İşte, biz de şimdi, getirilen bu tasan doğrultusunda, mezarının korunması, devlet tarafından 
kendisinin anılması için, şu anda getirilen yasa tasarısının içerisindeki bu maddenin Sayın Sökmen 
için de uygulanması hususunu, ben, Hatay milletvekili olarak, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir üyesi olarak ve Partim adına konuyu buraya getirmiş bulunuyorum. 

Hepinizin bu konuya duyarlı olmasını da sizden özellikle rica ediyorum. Bunu söylerken, 
hepinize saygılarımı sunuyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Amber. 
Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13.1.1994 

tarihinden beri bu konu Türkiye'nin gündeminde. Bakanlar Kurulu çalışmasını yaptı, kanun 
tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etti; 19 uncu Dönem, 20 nci Dönem, 21 inci Dönem 
ve 22 nci Dönem. Bugün, böylesine bir süreçten geçen bir tasarıyı kanunlaştırma durumundayız. 
Ben, uyum sağlandığı takdirde, birçok yasal düzenlemeye, Türk insanının hakkı olarak, Türkiye'nin 
dünyada yarışan bir ülke olarak, bu Meclisin damgasını vuracağına inanıyorum, bu uyumun en üst 
seviyede sağlanmasını da diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen dönemde bizim teklifimiz vardı; ancak, kadük kalmıştı. Tayfur 
Ata Sökmen'in kim olduğunu -tabiî ki kamuoyuna ve hafızalarımızı da tazelemek suretiyle- kısaca 
anlatmak istiyorum. 

Tayfur Ata Sökmen, 1892 yılında, Kırıkhan'ın Alaybey Köyünde doğdu. Büyük dedesi Mursal 
Koca, dedesi Mursalzade Ahmet Paşadır. Babası Rumeli Beylerbeyi, Halep ve Gaziantep mutasar
rıflığında bulunmuş Mustafa Şevki Paşa ve annesi Şayan Hanımdır. 

Tayfur Ata Sökmen, Atatürk'le tanıştıktan sonra, Kurtuluş Savaşında aktif görevlerde bulun
muştur. Kurduğu millî kuvvetlerle Kuvayi Milliyeye katılmış, millî mücadele sırasında komutanlık
lara yükselmiş ve Hatay davası mücadelesinde reis sıfatıyla, üstün ve unutulmaz hizmetlerde bulun
muştur. 

Kendisine "Sökmen" soyadı, Atatürk tarafından bizzat armağan edilmiştir. 
Lozan'da, Hatay murahhas azası olarak, Türkiye'nin politikasının gerçekleştirilmesinde önem

li rol oynamıştır. 
Antalya bağımsız milletvekilliğine seçilen Tayfur Ata Sökmen, Hatay Cumhurbaşkanı olarak, 

Hatay davası mücadelesini sürdüren en önemli isimlerdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin it
tifakla aldığı Hatay'ın Türkiye'ye iltihak kararından sonra, Hatay Milletvekili olarak görevine bir 
süre devam eden Ata Sökmen, daha sonra Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı kontenjan 
senatörü olmuştur. 

3 Mart 1980 tarihinde hayata gözlerini yuman Hatay Millî Kahramanı Tayfur Ata Sökmen, İs
tanbul'da, Zincirlikuyu Mezarlığındaki istirahatgâhında yatmaktadır. 
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Tayfur Ata Sökmen'in mezarının bakım, onarım ve korunması hususunun da -kendilerine kar

şı duyduğumuz sevginin, saygının, ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili simge olmasının ve vefa 
duygularının gereği olarak- bu kanun kapsamı içerisinde yer almasında yarar umuyoruz. 

Şüphesiz ki, bu kanun kapsamında Sayın Bayar da var. Sayın Bayar, Bursa'nın Gemlik İlçesin
de, Umurbey'de medfun. O mezarın bakım ve onarımını bugüne kadar üstlenen Bayar Vakfına da, 
Umurbeylilere de ayrıca teşekkür ediyoruz ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne büyük katkıları 
bulunan bu kişileri, bir kez daha, huzurlarınızda tazimle anıyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 
Aynı mahiyette olan önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... önergeler kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul e«_ en önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun çalışma süresinin bu tasarının bitimine kadar uzatılmasını 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevli kuruluşlar ve izin 
MADDE 2. - Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştırma, 

projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten sonra, bu 
mezarlar, bulunduğu yer il özel idaresine ya da belediyesine bir protokolle devredilir. Bu mezar ve 
eklerinin bakım, onanm, koruma, yönetim ve benzeri işleri, işin bulunduğu yer il özel idareleri ya 
da belediyelerince yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Malî hükümler 
MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, devir, tem

lik, projelendirme ve yapım giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği bu Bakan
lığın talebi üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine ödenek aktarmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

Mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri Bakanlığı 
bütçesinde yer alan ödenek, bulundukları yer il özel idareleri ya da belediyelerinin talebi üzerine bu 
bütçelere aktırılarak kullanılabilir. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Birinci 

paragrafın son cümlesinde "ödenek" sözcüğünün metinden çıkarılması gerekiyor; çünkü, iki kez 
"ödenek" ifadesine yer verilmiş. Yasa tekniği açısından buna gerek görüyoruz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Düzeltilmiş şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İşbirliği 
MADDE 4.- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler, bu Kanun kap

samına giren mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen işleri için, ilgili köyler ve bu amaçla 
kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilirler. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 5. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Aksu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısının Yüce Heyetinizce kabul edilmesi nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Aziz milletimiz, kendilerine hizmet edenleri her zaman şükranla anmayı kendisine bir vazife 
saymıştır. Bu necip milletin temsil edildiği en yüce makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
kabul ettiği bu kanunla, milletinin duygularını yansıtmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet 
Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunla bu alandaki yasal ve idarî boşluk doldurulmuş ve böy
lece, hep birlikte, bu millete hizmet etmiş şahsiyetlere olan saygımızı ifade etme imkânı da bulmuş 
olduk. Değerli katkılarınızdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu vesileyle, adı geçen değerli devlet adamlarını bir kere daha rahmetle anıyor; Yüce 
Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Temmuz 2003 Per

şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 00.04 
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VI- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryiiz Ketenci'nin, Nazım Hikmet'in şiirlerinin ilköğretim 

kitaplarından çıkarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/706) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

(Uf 106/ 2003 

Ahmet Güryüz KETENCİ 
İstanbul Mill< 

1. Dünya şairlerinden Nazım HIKMETin şiirlerinin ilköğretim 
kitaplarından çıkarılmasının gerekçesi nedir? 

2. Milli Eğitim Bakanı olarak ulusal eğitim politikalarını mi? yoksa 
mensubu bulunduğunuz Siyasi Partinin eğitim politikalarını mı 
uygulayacaksınız? 

3. Yeni nesillerin Nazım HİKMETİ tanımasına engel olmaktaki 
amacınız nedir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.O.APK.0.03.O5.OO-O3/ Z J Ö J C LU.İ ^12QÜ3 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ÎLGÎ rTBMM Başkanlığının 16.06.2003 tarihli ve A.01.0.GNTS.0.10.00.02-7/706-2069 

sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz KETENCİ'nin "Nazım HİKMET'in 
şiirlerinin ilköğretim kitaplarından çıkarıldığı . iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 55. maddesine göre okullarda 
okutulacak tüm kaynakların Millî Eğitim Bakanlığınca incelenmes.i esastır. Ders kitapları 
ve diğer yardımcı kaynaklar bu çerçevede Ders Kitapları Yönetmeliğine göre; bilimsel 
içerik, dil ve anlatım, Türkçcnin özellikleri, öğlencilerin gelişim basamakları ve seviyeleri 
göz önünde bulundurularak incelenmektedir. 

Bu kapsamda bir kitapla ilgili olarak, ilköğretim 5. svmf öğrencilerinin gelişim 
basamakları ve bilgi düzeyleri ile ilköğretim Türkçe ders programı esas alınması istenmiş, 
yaiar da kendi tercihi olarak Aziz StVASLIOĞLU'na ait "Atatürk Çocuk Olmuş" adlı şiir 
ile öğrencilerin ilgisini çekecek Atatürk'ün bir resmini koymuştur. Ayrıca, şiir ile ilgili 
sorulan sorularda ve diğer çalışmalarda öğrencilerin Atatürk sevgisi pekiştirilmeye ve 
Atatürk'ün çocuklara verdiği önem kavraolmaya çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, 1999-2000 öğretim yılında uygulamaya konulan Bakanlığımız 
baskısı Türkçe (1-8. sınıflar) ders kitaplarında Nazım HİKMET'e ait şiirler yer 
almadığından çıkarılması da söz konusu olamaz. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 1. maddesine göre; "Bu Kanun, 
Ttlrk Millî Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel 
yapısı, öğretmenlik mesleği, oktu bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin 
eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir »istem 
bütünlüğü içinde kapsar." ve 56. maddesine göre de "Eğitim ve öğretim hizmetlerini, bu 
Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî 
Eğitim Bakanlığı sorumludur." .Bakanlığımız bu sorumluluğunu, başta Anayasamız olmak 
üzere, 3797 sayılı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna İle ilgili diğer kanunlar çerçevesinde yerine 
getirmektedir. 

3. Anayasa'mızın 10. maddesinde; "herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. 
Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'rruzın bu maddesi olmak üzere bütün 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Yeni nesillerin Nazım HİKMET de dahil olmak üzere, yazarlarımızı tanımalarına 
engel olmak gibi bir amacımız söz konusu olamaz. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

- 1 1 0 -



T.B.M.M. B : 107 16 . 7. 2003 O : 6 

2.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, hazine kütüklerine kayıtlı dış borçlara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Ali Babacan'in cevabı (7/709) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların, Sayın DevU+. Bakanı fl)i 5/î6ftC/)AI V".;' tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. 2002 yılı itibarıyla devletimizin hazine kütüklerine kayıtlı dış borcu ne 
kadardır? 

2. 2002 yılı itibarıyla belediyelerimizin hazine kfıtüklenne kayıtlı dış borcu 
ne kadardır? 

3. 2002 yılı itibarıyla sanayicilerimizin hazine kütüklerine kayıtlı dış borcu 
ne kadardır? 

4. Yukarıda talep edilen bilgilerin genel borcumuza oram nedir? 
5. Sorumuzu cevapladığınız tarihte 2003 yılı için yukarıda belirtilen 

rakamlar ne durumdadır? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

(Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü) 

Sayı :B.02.].HM.O.KAF.02.01 . , 
Konu : Soru Önergesi 13.07.03* 4 4 0 1 5 

TÜRKİYE BLYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ÎLGİ : 16.06.2003 tarih ve 8228 sayılı yazını/. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde iletilen, Adana Milletvekili Sn. Atilla Başoğlu 
tarafından verilen 7/709-2083 nolu som önergesinde talep edilen dış borç bügileri ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali B A B A C A N 
Oevlct Bakanı 
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Soru 1- 2002 yılı itibariyle devletimizin hazine kütüklerine kayıtlı dış borcu ne kadardır'/ 
Cevap- 2002yılı itibariyle Türkiye 'nin toplam dış borcu 131,4 milyar ABD dolan tutarında olup, 
bu büyüklüğün 63,9 milyar doları Kamu Sektörü'ne, 22 milyar doları T.C. Merkez Bankası'na, 
45,5 milyar doları ise özel Sektör'e aittir. Kamu Sektörü'nün (Hazine Kütüklerine —Dış 
Finansman Bilgi Sistemi— kayıtlı) 63,9 milyar ABD doları tutarındaki borcu içinde 59,1 milyar 
dolar Genel Hükümet'in yükümlülüğü olup, bu tutarın da 56,8 milyar doları Konsolide Bütçe 'ye 
aittir. 

Soru 2- 2002 yılı itibariyle belediyelerimizin hazine kütüklerine kayıtlı dış borcu ne kadardır? 
Cevap- 2002 yılı itibariyle yerel yönetimlere ait dış borç 1,6 milyar ABD doları tutarındadır. 

Soru 3- 2002 yılı itibariyle sanayicilerimizin hazine kütüklerine kayıtlı dış borcu ne kadardır? 
Cevap- Bilindiği gibi Özel Sektör dış borçları, 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren T.C. Merkez 
Bankası tarafından takip edilmektedir. TCMB'ndan alınan bilgilere göre, 2002 yılı itibariyle 
özel Sektör'e ait toplam dış borç 45,5 milyar ABD doları tutarında olup, bunun 14,7 milyar 
doları Kısa Vadeli, 30,8 milyar doları ise Orta-Uzun Vadeli borçtan oluşmaktadır. Özel Sektör 
Kısa Vadeli dış borcunun 6,3 milyar doları Ticari Bankalara, 8,4 milyar doları ise Diğer 
Sektörlere aittir. Özel Sektör Orta-Uzun Vadeli dış borcunun 4,7 milyar doları Finansal Kesim 'e, 
26,1 milyar doları ise Finansal Olmayan Kesim 'e aittir. 

Soru 4~ Yukarıda talep edilen bilgilerin gene! borcumuza oranı nedir? 
Cevap- Yukarıda verilen büyüklüklerin genel borcumuza oranı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

DIŞ B O R Ç S T O K U 
1UMLAM RAMU 
(GENEL HÜKÜMET) 

(Konsolide Bütçe) 
T C M B 
ÖZEL SEKTÖR 
KISA VADE 

Ticari Bankalar 
Diğer Sektörler 

ORTA-UZUN VADE 
Finansal Kesim 
Finansal Olmayan Kesim 

(Milyon Dolar) 
131 ,407 

63,877 
59,093 
56,832 
21,995 

46,535 
14,741 

6,344 
8,397 

30,794 
4,714 

26,080 

(%) 

48.61 
44.97 
43.25 
1674 

34.65 
11.22 

4.83 
6.39 

23.43 
3.69 

19.85 

Soru 5- Sorumuzu cevapladığınız tarihte 2003 yılı için yukarıda belirtilen rakamlar ne 
durumdadır? 
Cevap- Dış borç istatistikleri, üçer aylık aralıklarla yayınlanmakta olup, bir önceki üç aylık 
döneme ilişkin bilgileri içermektedir. En son yayınlanan dış borç istatistikleri ise, 30 Haziran 
2003 tarihinde açıklanmış ve 2003 yıh Mart ayı verilerini içermekledir. Bu. istatistiklerden 
hesaplanan 2003 yılı birinci üç aylık dönemine ilişkin değerler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

D I Ş B O R Ç S T O K U 
TOPLAM KAMU 
(GENEL HÜKÜMET) 
(Konsolide Bütçe) 

TCMB 
ÖZEL SEKTÖR 
KISA VADE 

Ticari Bankalar 
Diğer Sektörler 

ORTA-UZUN VADE 
Finansal Kesim 
Finansal Olmayan Kesim 

(Milyon Dolar) 
133 ,196 

64,069 
59,394 
57,192 
22,415 

46,712 
16,284 

7,808 
8,456 

30.448 
4,617 

25.831 

(fl/S) 

48.76 
46.20 
43.52 
17.06 

35.55 
12.38 

5.94 
6.43 

23.17 
3.51 

19.66 
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Kilis-Elbeyli'de bir öğretmenin bir toplantıdaki 
sorusu nedeniyle gözaltına alınması olayına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

^fcmarremİNCE 
^s' Yalova Milletvekili 

Bakanlık görevine gelmenizle birlikte yayınladığınız ilk genelgelerden biri, "Asılsız 
Ermeni Soykırımı İddiasına Karşı uygulanacak Kamuoyu Oluşturma" genelgesi oldu. Bu 
genelgenizle, özellikle yurt dışında gerçekleştirilen Türkiye karşıtı faaliyetlerle, ülkemiz için 
önemli bir sorun haline gelen bu sorununun, bütün yönleriyle tartışılmasını Bakan olarak siz 
istediniz. Hatta Bakanlığın yayınladığı "Aklın Ye Bilimin Aydınlığında Eğitim" adlı derginin 
son sayılanndan birini sadece bu konuya ayırdınız. Kamuoyuna, Bakan olarak her şeyin 
özgürce konuşulması ve tartışılması gerektiğini sıkça söylediniz. Bu nedenle; 

1-Kilis İli Elbeyli İlçesinde öğretmen Hülya Akpmar'ın 30 Mayıs 2003 tarihinde 
gerçekleştirilen "Asılsız Ermeni Soykırım İddiasına Karşı Uygulanacak Kamuoyu Oluşturma" 
faaliyetleri kapsamında yapılan toplantıda Konuşmacı Kilis Eğitim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Mehmet Kabacık'a soru sorması nedeniyle gözaltına alınması ve tutuklanarak 
kefaletle serbest bırakılması olayını nasıl açıklıyorsunuz? 

2-öğretmen Hülya Akpmar'ın kaynağını da göstererek "1915 olaylan etrafındaki 
tartışmalarda, Ermenilerin Avrupa ve Amerika'daki güçlü lobileri sayesinde Ermeni 
soykırımını kabul ettirdikleri takdirde Türkiye'nin bu duruma karşı bütünlüklü politikalan var 
mı" sorduğu soru, Milli Eğitim Bakanlığının organizasyonunu gerçekleştirdiği bir toplantıda 
sorulamayacak nitelikte bir soru mudur? 

3-KaIdı ki, böylesi önemli bir konu her yönüyle tartışılıp konuşulmazsa nasıl 
kamuoyunda ortak bir anlayış ve tavır oluşturulabilir? 

4-Böylesi önemli bir toplantıda konuşmacı olan Sayın Öğretim Görevlisi Mehmet 
Kabacık konunun uzmanı mıdır? Kendisinin bu konuda hakemli dergilerde veya konunun 
otoritelerince akademik niteliği onaylanmış yayınlan var mıdır? 

5-Sizce, bu tip toplantılarda konuşmacı olarak seçilecek kişilerde hangi nitelikler 
bulunmalıdır? Bilimsel düşünebilme ve sorunu bilimsel zeminde ele alma becerisini 
gösteremeyen, önyargılı, duygusal tepkilere açık insanlarla, bu konuda ne kadar istenen 
amaca ulaşılabilir? 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ Z&D'l* / M & " / 2 0 0 3 

KONU: Soru önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.06.2003 tarihli ve A.01.O.GNS.O.10.00.02-7/727-2069 sayılı 

yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem tNCE'nin "Kilis-Elbeyfi'de bir Öğretmenin bir 
toplantıdaki sorusu nedeniyle gözaltına alınması olayına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1.-2-3. Kilis Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rifat Eğitim Fakültesi öğretim 

üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK tarafindan Elbeyli ilçesinde, tlçede görevli tüm 
memurların katılımıyla 28/05/2003 tarihinde "Asılsız Ermeni Soykırımı" konusunda bir 
konferans verdiği, 

b) Konferansın birinci bölümü sonunda, katılımcılarından Elbeyli ilçesi 75.Yd Çok 
Programlı Lise Muhasebe öğretmeni Hülya AKPINAR söz isteyerek "250.000 Ermeniyi değil 
aksine 800.000 Ermeni'nin Türkler tarafindan katledildiğini, bunu aslında Devletin de bilerek 
yaptığını, elindeki sarı ciltli kitabı delil olarak göstererek Ermeni Soykırımının Türkler 
tarafindan yapıldığını, ayrıca bizler konferansa zorla ve baskı ile getirildik. Konferansa neden 
geç başladınız gibi sözler sarf ederek konuşmacıyı eleştirmeye müteakip arkadaşları olan, 
sınıf öğretmeni Barış KUBtLÂY, ismi Savaş KEKEÇ olan öğretmen, öğretmen Ahmet 
LAFTAN, Eğlence Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni Erdal KARABATAK, öğretmen Halil 
İbrahim KOYUNCU ve öğretmen Sevil KUZUCU ile birlikte konferansı protesto ederek, 
konferansın yansında konferansı terk ettikleri" sekimde tutulan tutanağın bir örneğinin de 
Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafindan ilçede adliye teşkilatı olmaması sebebiyle Kilis 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 

c) Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında TCK'nın 64. maddesi 
delaletiyle 2911 sayılı Kanun'un 30. maddesi gereğince 3005 sayılı Kanun hükümleri de 
nazara ahnarak kamu davası açıldığı, Kilis Asliye Ceza Mahkemesinin 02.06.2003 tarih ve 
2003/275 Esas Nolu karan ile Öğretmen Hülya Akpınar'ın tutuklanmasına, diğerlerinin 
tutuksuz yargüanmalanna ve duruşmanın 01/07/2003 günü yapılmasına karar verildiği ve 
Kilis Asliye Ceza Mahkemesinin 03.06.2003 tarih ve 2003/275 Esas Nolu tahliye 
müzekkeresi ile kefalet ücretini yatıran Hülya AKPINAR'ın tutukluluk halinin sona erdirildiği, 

d) Aynca, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması başlatıldığı ve soruşturmayı yürüten 
müfettişin teklifi üzerine adı geçen Öğretmenlerden Hülya AKFINAR'ın, 657 sayılı DMK'nın 
137. ve 140. maddeleri uyarınca görevinden uzaklaştırdığı, 

anlaşılmıştır. 
İlgilinin tutuklanması ve kefaletle serbest bırakılması konusu yargının takdiridir. Adı 

geçen öğretmenler hakkında adli safahat ve idari soruşturma devam etmekte olup, sonuçlarına 
göre gereği yapılacaktır. 

4-5. Adı geçen Fakülte Dekanlığınca, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABAClK'm; Yeniçağ-
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora yapmış olduğu, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi derslerine girdiği, Yükseköğretim Kurulu tarafindan Atatürk Üniversitesinde 
"Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları" ile ilgili seminere katıldığı ve Fakültelerinde "Asılsız 
Ermeni Soykınmı" konulu konferansı verebilecek en nitelikli uzman öğretim üyesi olduğu 
bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jç. Dr, Hüseyin ÇE1 
Millî E&itim Bakanı 
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4.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Yalova-Çiftlikköy'deki holdinge ait sosyal tesislere 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/805) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanını özelleştirmeden sorumlu Maliye Bakara Sayın Kemal Unakıtan 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini ara ederim. 

^ÎNCE 
Milletvekili 

Üimiz Çiftlikköyfi İlçesi sınırlarında bulunan ve 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında 
terk edilen, içinde 150 lojman ve sosyal tesislerin bulunduğu Eti Holding* e ait Sosyal Tesisler 
hakkında; 

1- Depremden hasar gördüğü gerekçe gösterilerek hizmete kapatdan ancak daha 
sonra tesislerde hiçbir onanca, bakım ve depreme karşı güçlendirme çalışması 
yapılmaması nedeniyle bu tesislerin kapatılmasının asıl gerekçesinin deprem 
olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tesislerin 17 Ağustos 1999'dan bu güne kadar 
kapalı tutulmasının ve çürümeye terk edilmesinin gerçek nedeni nedir? 

2- Özelleştirme kapsamına alman bu tesislerin mevcut haliyle özelleştirilebilmesi 
mümkün müdür? 

3- Bu tesislerden çeşitli zamanlarda yararlanan ve ekonomik kazanç elde eden Yalova 
halkına, esnafına tesislerin tekrar ne zaman açılabileceğini söyleyebilir misiniz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-668 « o n o n r , : „ , . „ « , 
KONU : Yazıh Soru önergesi O d ü b U o 15.07.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 26.06.2003 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2270 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem tNCE'nin, 7/805-2272 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin 
cevabımız aşağıda sunulmuştur: 

Eti Holding A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 
2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, anılan Kurulun 
16.07.2001 tarih ve 2001/39 sayılı kararı ile de özelleştirme kapsamından 
çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Körtial UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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5.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi'nin TÜGSAŞ ve İGDAŞ'ın özelleştirilme kararına iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemiz tarımı için gerekli her çeşit kimyevi gübreleri Üretmek, sağlamak ve satmak, 

yurt savunması için patlayıcı maddelerin esasını teşkil eden nitrat asidi ve teknik amonyum 
nitratı üretmek, sanayinin her kolunda kullanılan azot bileşiklerini sağlamak amacıyla 1953 
yılında AZOT SANAYİİ T.A.Ş. unvanı ile kurulan ve daha sonra 233 sayılı KHK üe 
sermayesinin tamamı devlete ait TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. adı altında bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak statü değiştiren, kısa adı ile TÜGSAŞ bilindiği üzere 18.08.1998 
tarih ve 98/58 sayılı ÖYK Kararı ile satılmak üzere özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
devredilmiştir. 

Bağlı ortaklıklardan İGSAŞ'a ilişkin tekliflerin alındığı, ihale sürecinin devam ettiği 
ve yine bağlı ortaklıklardan Samsun, Gemlik ve Kütahya Gübre Sanayi A.Ş.'de ki %100 
oranında bulunan kamu hissesinin " blok satış" sıu-etiyle özelleştirilmesine ilişkin ilana, içinde 
bulunduğumuz 2003 Haziran ayında çıkılacağı duyurulmuştur. 

Bu konuya ilişkin aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN 
tarafından yazıl ı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18,06.2003 

Saygılarımla 

Cevdet SELVİ J) 
Eskişehir Milletvekili 

Soru 1- TÜGSAŞ'ın 1998 yılında özelleştirme kapsamına alınması ve özelleştirme 
süîesi 1,5 yıl olarak belirlenmesine rağmen, özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlan ile iki kez 
süre uzatımı yapılmasındaki temel neden nedir.? 

Soru 2- Rekabet Kurumu Başkanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının bu konuda, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilettiği çekince/çekinceler var mı dır? Varsa nelerdir.? 

Soru 3- Söz konusu kurumların çekinceleri var ise giderilmesi için hangi tedbirler 
alınmıştır.? 

Soru 4- 1997 yılında 204 milyar lira, 1998 yılında 1,5 Trilyon lira kar eden 
KÜTAHYA Gübre Sanayii A.Ş.nîn, Özelleştirme İdaresine devredilmesinden sonraki 
yıllarda; 1999'da 2,7 trilyon lira, 2000'de 7,2 trilyon lira, 2001 'de 16 trilyon lira ve 2002 'de 
ise 11,5 trilyon lira ZARAR etmesinin nedeni/nedenleri nelerdir.? 

Soru S- Gübre Fabrikalarının özelleştirilmesinde ileriye dönük talep projeksiyonları 
yapılmış an dır.? Özellikle AB Ülkelerinde dekar başına kullanılan gübre miktarı 
ülkemizdekinden 4-5 misli fazla olduğu göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmış mı dır? 
Alınmış ise bu tedbirler nelerdir.? 

Soru 6- TÜGSAŞ'ın bağlı Ortaklıkları Kütahya. Gemlik ve Samsun Gübre Sanayii 
A.Ş.'den sırasıyla, 182, 15 ve 15 kişi olmak üzere toplam 212 işçinin işten çıkarılacağı 
bildirilmiştir. İşletmelerde işten çıkarılacakların sayısı neye göre belirlenmektedir.? 
Çıkarılacak kişilerin tespitinde hangi kıstaslar uygulanmaktadır? 

Soru 7- Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. 'de işten çıkarılacaklara gönderilen yazıda 
"...Özelleştirme İdaresi Başkanlığının şifahi talimatları ile belirlenen hedefler 
doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Karan ile her türlü yasal 

inaklarınız ödenerek, iş akdihizin fesih edilmesi uygun görülmüştür.'^Denilmektedir. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen Cumhuriyetimizin bu dev kuruluşlarını şifahi 
emirlerle yönettiği doğrumudur.? 
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I*IAX^İ>^F; B A : K A I N J L I . £ ; I 
l ' e r s o n o l U e n e l I v l ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I = B . 0 7 . 0 . l > J ' . R . 0 . 2 < > / 6 - 2 2 - 6 8 7 « « o r» ffc « 1 5 U7 2 0 0 3 
K O N IJ : Y a z ı l ı S o m ö n e m e s i O ^ O G O S TÎJ .U/ . / U U d 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İ l e t i r : K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı "nın 2f».On.:?.003 t a r i h v e 

A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 2 2 7 0 s a y ı l ı y a z ı s ı . 
E s k i ş e h i r I V l i l l e t v e k i l i S a y m C e v d e t S K l - V İ ' n i n 7 / 8 0 9 - 2 3 0 5 e s u ü s u y ı l ı 

yavsı l ı s o r u ö n e ı - g e s i n d c b e l i r t i l e n v e t a r a f ı m c a o e v a p l a u d ı r ı l m u a ı i s t e n e n s o r u l a r a 
i l i ş k i n c e v a p l a r ı m ı z a ş a ğ ı d a s u n u l m u f t u r : 

1> T Ü G S A Ş Ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k TCurulu ( Ö Y K ) ' n u ı ı 1 8 . 0 8 . 1 9 S 8 t a r i h , 
9 8 / 5 8 s a y ı l ı k a r a n i l e ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m v e p r o e r a n ı ı n a a l ı n m ı ş o l u p , 4 0 4 6 
s a y ı l ı K a n u n g e r e ğ i n c e T Ü G S A Ş v » b a ğ l ı o r t a k b k l a r u ı ı n ö z e l l e ş t i r m e y e 
h a 7 ^ r l n t u n a $ t a c ı s ı n d a n i d a r i , m a l i v e h u k u k i y a p ı l a r ı n d a . Ö z e l l e ş t i r m e f d a r e s i 
B a ş k a n l ı ğ ı ( İ d a r c ) ' n c a g e r e k l i d f l z e n l e m e l e r y a p ı l m ı ş l a r . 

T Ü G S A Ş ' ı n b a ğ l ı o r t a k l ı k l a r ı S a m s u n . G e m l i k v e K U t a i ı y a G ü b r e S a n a y i i 
A . Ş . ' n d e b u l u n a n Icamu h i s s e l e r i n i n ö z e l l e ş t i r i l m e s i a m a c ı y l a i l a n a ç ı k ı l m u s ı m 
t e m i n e ı ı g e r e k l i ç a l ı ş m a l a r t a m a m l a n a r a k , 2 0 0 0 y ı l ı n ı n fc»<[ayıs a y ı n d a i l a n a 
ç ı k ı l m ı ş , S a m s u n v e G e m l i k t j ü b r e S a n a y i i A . Ş . i v i n a l ı n a n t e k l i f l e r i n y e t e r l i 
B ü r ü l n ı c m e s i , K ü t a h y a G ü b r e S a n a y i i A . Ş . i ç i " î B e s h i ç tekl i f" g e l m e m e s i 
n e d e n i y l e b u ş i r k e t l e r i ç i n a ç ı l a n i h a l e l e r ip ta l e d i l m i ş t i r . 

Ö z e l l e ş t i r m e t a a l i y e l l e r i n i d e b ü y ü k » i ç l i d e e t k i l e y e n i k o n j o n k t ü r e l 
o l u n ı s u z l ı ı k l u r n e d e n i y l e a n ı l a n ş i r k e t l e r e i l i ş k i n i l ı a l e l c r c r l e l e n m i ş t i r . 

K o n u ş i r k e t l e r i n y e n i d e n i h a l e e d i l m e s i n i t e m i n e n g e r e k l i t ü m y u l ı $ m a l a r 
t a m a m l a n m a k ü z e r e o l u p , T e m m u z a y ı i ç e r i s i n d e i lana , ç ı k ı l a c u k t ı r . 

2 ) A n ı l a ı ı ş i r k e t l e r i n ö z e l l e ş t i r i l m e s i n i t e m i n e n . R e k a b e t K u r u m u 
B a ş k a n İ ı ğ ı ' n ı n 1 9 9 8 / 4 s a y ı l ı T e b l i ğ i n i n i l g i l i h ü k ü m l e r i u y a r ı n c a a l ı n a n g ö r ü ş t e ; 
i h a l e e d i l e c e k ş i r k e t l e r i n g ü b r e s e k t ö r ü n d e f a a l i y e t grVstereaı v e Ü r e t i m b e n z e r l i ğ i 
o l a n f i r m a l a r a s n t ı l m o s ı h a l i n d e i l g i l i p a z a r d a h a k i n i d u r u m y a r a t ı l a b i l e c e ğ i , 
a n c a k s o z k o m ı s u l ı a k i m d u r u m d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i n i z i n a ş a m a s ı n d a y a p ı l a c a ğ ı 
v e i f l e m e i z i n v e r i l m e s i y a d a k o ş u l l u i z in . veri lrrıet i i y a h u t i z i n v e r i l m e m e s i n e o 
a ş a m a d a k u r a r v e r i l e c e ğ i b e l i r t i l m i ş t i r . 

D i ğ e r y a n d a n , K ü t a h y a G ü b r e S a n a y i A . Ş - ' n i n ö z e l l e ş t i r i l m e s i n i t e m i n e n 
2 0 0 0 y ı l ı n ı n M a y ı s a y ı n d a a ç ı l a n i h a l e d ö n e m i n d e Iv l i l l i S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı 
t a r a f ı n d a n i d a r e y e i n t i k a l e t t i r i l e n y a z ı d a ; 

1 ) î v l a k i n e v e K i m y a E n d ü s t r i s i K u r u m u ' n c a ( M K E K ) K ü t a h y a G ü b r e 
S a n a y i i A . Ş . ' n d e n n i t r i k a s i t v e a m o n y u m n i t r a t a l ı n d ı ğ ı v e K ü t a h y a G ü b r e 
S a n a y i i A - Ş . ' n i n T ü r k i y e ' d e k i t e k ü r e t i c i o l d u ğ u , 

2 ) A n ı l a n ü r ü n l e r d e n , n i t r i k a s i d i n b a r u t , r o k e t y a k ı t ı v e d i n a m i t 
ü r e t i m i n d e a n a h a m m a d d e o l a r a k k u l l a n ı l d ı ğ ı , k a r a y o l u i l e t a ş ı m a n ı n t e h l i k e l i 
o l m a s ı n e d e n i y l e ö z e l s a r n ı ç l a r l a d e m i r y o l u i l e t a ş ı n m a s ı n a i z i n v e r i l d i ğ i v e 
y ı l d a o r t a l a m a S 5 0 0 t o n n i t r i k a s i t i n s a t ı n a l ı n d ı ğ ı , 

3 ) S ö z k o n u s u ü r ü n ü n s t r a t e j i k ö n e m e s a h i p o l m a s ı n d a n d o l a y ı y u r t 
d ı ş ı n d a n t e m i n e d i l e m e y e c e ğ i , 

•4) A m o n y u m n i t r a t ı n , d i n a m i t ü r e t i m i n d e h a m m a d d e o l a r a k k u l l a n ı l d ı ğ ı 
v e h a l i h a z ı r d a y ı l d a 3 5 5 0 t o n o l a n i h t i y a c ı n ö n ü m ü z d e k i y ı l l a r d a 7 0 0 0 t o n a 
u l a ş a c a ğ ı n ı n b e l i r l e n d i ğ i 

b e l i r t i l e r e k K ü t a h y a G ü b r e S a n a y i i A . Ş . ' n i n ü l k e s a v u n m a s ı n d a k u l l a n ı l a n 
m u h t e l i f p a t l a y ı c ı m a l z e m e l e r i n h a m m a d d e s i n i ü r e t m e k a b i l i y e t i n i n 
b u l u n d u ğ u n d a n b a h i s l e , a n ı l a n ş i r k e t i n ö z e l l e ş t i rilmesinin b u d u r u m u o l u m s u z 
e t k i l e y e c e ğ i d o l a y ı s ı y l a y u k a r ı d a k i h u s u s l a r ı n d i k k a t e a l ı n m a s ı v e T ü r k S i l a h l ı 
- K u v v e t l e r i "nin i h t i y a ç l a r ı n ı n k a r ş ı l a n m a s ı n d a h e r h a n g i b i r z a f i y e t v e y a 
g e c i k m e y e m e y d a n , v e r i l m e m e s i n i n g e r e k t i ğ i i f a d e e d i l m i ş t i r . 

K ü t a h y a G ü b r e S a n a y i i A . Ş . b ü n y e s i n d e k u r u l u b u l u n a n v e T ü r k S i l a h l ı 
K u v v e t l e r i ' n i n i h t i y a ç l a r ı d o ğ r u l t u s u n d a JVIKEK t a r a f ı n d a n ü r e t i l e n m u h t e l i f 
p a t l a y ı c ı l a r ı n t e m e l h a m m a d d e s i k o n u m u n d a k i D e r i ş i k ISTitrik A s i d i ( D N A ) 
ü r e t e n t e s i s i n g e l e c e ğ i h a k k ı n d a B a ş b a k a n l ı k t a i l g i l i k u r u m l a r ı n k a t ı l ı m ı y l a 
y a p ı l a n t o p l a n t ı l a r s o n u c u n d a ; 

T Ü G S A Ş v e İVTICEK. t a r a f ı n d a n , 

1 ) K ü t a h y a G ü b r e S a n a y i i A . Ş . ' n d e D N A ü r e t i l e n b ö l ü m ü n d i ğ e r 
ü n i t e l e r d e n a y r ı l m a s ı n ı n t e k n i k o l a r a k m ü m k ü n o l u p o l m a d ı ğ ı , 

2 ) A y r ı l m a i ş l e m i n i n m a l i b o y u t l a r ı , 

3 ) D r s l A ü r e t e c e k a y r ı l m ı ş ü n i t e n i n i d a r i v e m a l i a ç ı d a n f a a l i y e t i n i n h a n g i 
ş a r t l a r d a s ü r d ü ı ü l e b i l i r o l a c a ğ ı 
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husus lar ın ı içeren bir f izibil ite raporu haz ır lanması n o k t a s ı n d a g ö r ü ş 

birl iği s a ğ l a n m ı ş v e b u doğrultuda T Ü G S A Ş i le N4KEK taraf ından m ü ş t e r e k e n 
hazır lanan fizibil ite raporu değer lendir i lmek Üzere B a ş b a k a n l ı ğ a sunulmuştur . 
KUtahya G ü b r e Sanayi i A .Ş . 'n in öze l l eş t i r i lmes i v e y a k a p s a m d ı ş ı n a çıkarılarak 
bir b a ş k a b ü n y e d e yapı landır ı lması hususlarında Başbakanl ıktan. c e v a p 
bek lenmekted ir . 

3 ) Ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m v e programında bu lunan kuruluşların sat ış ı 
Rekabe t K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n 1 9 9 8 / 4 sayı l ı T e b l i ğ i ' n i n i lg i l i hükümler i 
g e r e ğ i n c e adı g e ç e n B a ş k a n l ı ğ ı n i zn ine tabidir. D i ğ e r y a n d a n , M i l l i S a v u n m a 
B a k a n l ı ğ ı 'n ın ihtiyaçlarının za f iye te uğramamas ın ı c e m i n e n ö n e sürdüğü 
ç e k i n c e l e r i n ö n l e n m e s i a m a c ı y l a Kütahya Gübre Sanay i i A . Ş . ' n i n sat ış 
şar tnames ine ö z e l h ü k ü m l e r k o n u l m a k suret iy le iht iyaçların i s t e n i l e n miktar v e 
zamanlarda karş ı lanmasını s a ğ l a y a c a k düzen leme ler yapı lacakt ır . 

4 ) K ü t a h y a Gübre Sanayi i A . Ş ' n d e ağırlıklı olarak A N G v e ta l ebe g ö r e 
T A N gübreler in in üretimleri yapı lmaktadır . A N O 9^26 N ( C A N ) gübres i yurt iç i 
ta leb inde 1 9 9 0 y ı l ından bu yana daralma görülmektedir . 1 9 9 7 yılında 1.187.884 
ton o lan C A N gübresi tüket imi 2 0 0 2 y ı l ında 9 5 7 . 2 1 1 tona i n m i ş , b u n a karşı l ık 
A N ty033 N ta lebi aynı d ö n e m d e 2 4 9 . 5 5 1 t o n d a n 6 6 9 . 0 0 7 t o n a yükse lmiş t i r . 
D ü n y a d o ğ a l g a z rezervlerinin °A> 3 0 ' u n a sahip o lan R u s y a ' d a y a ş a n a n e k o n o m i k 
kr iz bu Ülkeyi damping l i gübre ihracatına y ö n e l t m i ş , A B , A B D v o d i ğ e r 
ü lke ler in aldığı anti d a m p i n g ö n l e m l e r n e d e n i y l e Türkiye , R u s y a i ç in aç ık pazar 
d u r u m u n a girmiştir . 1 9 9 7 y ı l ında 2 9 8 . 2 7 4 ton o lan A N i tha la t ımız 2 0 0 2 y ı l ı n d a 
6 3 8 . 6 0 2 tona yükse lmişt ir . B u o lumsuz luklara r a ğ m e n 1 9 9 7 v e 2 0 0 2 yıl ları 
K ü t a h y a G ü b r e Sanayi i A . Ş . ' n i n üret im v e satış değerleri m u k a y e s e e d i l d i ğ i n d e 
her iki y ı l d a üret im v e sat ış değerleri aç ı s ından be l i rg in bir fark 
g ö r ü l m e m e k t e d i r . Zararın nedeni ; net satış hasılatı i l e satış ma l iye t l e r in in 1 9 9 9 
y ı l ı n d a n i t ibaren başabaş o l m a s ı n d a yatmaktadır. G e ç t i ğ i m i z y ı l larda d ü n y a d a 
hububat stoklarının y ü k s e k l i ğ i n e d e n i y l e düşük s e y r e d e n hububat fiyatları gübre 
f iyatlarının da d ü ş m e s i n e s e b e p o lmuştur . D a m p i n g l i g ü b r e sat ı ş ından d o l a y ı 
yurt iç i azot lu gübre fiyatları daha da düşmüştür. H a m m a d d e fiyatlarındaki artış 
ürün fiyatlarının düşük seyre tmes i n e d e n i y l e sat ış f iyatına y a n s ı t ı l a m a m ı ş v e 
ş irket in c iro miktarları düşmüştür . 

Ü r ü n satışlarının m e v s i m s e l nitel iği n e d e n i y l e s tok la ça l ı ş ı lmas ı 
g e r e k m e k t e , bu durum üret im v e stok mal iyet ler in i o l u m s u z y ö n d e 
e tk i lemektedir . 21 Şubat 2 0 0 1 * d e y a ş a n a n e k o n o m i k kriz n e d e n i y l e u y g u l a n a n 
e k o n o m i k istikrar programındaki çapal ı kur s i s t eminden da lga l ı kur s i s t e m i n e 
g e ç i ş , o d ö n e m iç in şirketin krodi borçları v e vade l i h a m m a d d e a l ımlar ında 
"î-t»! OO'lere varan menf i kur farkları oluşturmuştur. 

5 ) O l k e m i z d e gübre kul lanımı 1960 ' l ı y ı l lardan b u y a n a artarak d e v a m 
e t m e k t e v e s o n yı l larda 5-5 ,5 m i l y o n ton m e r t e b e s i n e u l a ş m ı ş 
bulunmaktadır .Taleb in ö n ü m ü z d e k i yı l larda d e v a m e t m e s i b e k l e n m e k t e o l u p , bu 
durum VIII . B e ş Y ı l l ı k K a l k ı n m a P lan ı 'nda y e r a lan p r o j e k s i y o n d a n da 
anlaş ı lmaktadır . 

G ü b r e Fabrikaları*nın öze l leş t ir i lmes i , kapat ı lması a n l a m ı n a g e l m e m e k t e , 
a k s i n e daha ver iml i v e nitel ikl i ça l ı şma d ü z e n i n e geç i l e rek , gerek l i yat ır ımlar ın 
y a p ı l m a s ı suret iy le kurulu kapas i ten in korunması v e y a artırı lması 
amaçlanmaktadır . 

Ü l k e m i z yarı kurak ik l im kuşağ ında yer almaktadır. S u l a m a s i s t emler in in 
ye ter s i z l i ğ i n e d e n i y l e kuru tarım hakimdir . B u n e d e n l e , gübre t ü k e t i m i n i n k ı s a 
sürede A B değer ler ine ç ıkma imkan ı bulunmamaktadır . 

6 ) 2 2 . 1 0 . 2 0 0 2 tarih v e 2 4 9 1 4 sayı l ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı m l a n a r a k 
yürürlüğe g iren 2O03 Y ı l ı G e n e l Yatır ım v e F i n a n s m a n Programına i l i şk in 
0 9 . 1 0 . 2 0 0 2 tarih, 2 0 0 2 / 4 8 0 9 sayı l ı Kararnamenin ek i Bakanlar Kuru lu 
K a r a r ı ' m n 4 ü n c ü m a d d e s i n i n (a) bendinde; " B u karar k a p s a m ı n d a k i 
kuruluşlarda i s t ihdam ed i l en m e m u r , s ö z l e ş m e l i persone l , da i m i v e g e ç i c i i şç i 
dahil t o p l a m persone l say ı s ın ın program hedef leri doğru l tusunda aza l t ı lmas ına 
d e v a m edi lecekt ir . . ." (f> b e n d i n d e i se , "... ver iml i l ik , kârl ı l ık v e k a m u yararı 
d ikkate alınarak yap ı lacak müşterek ç a l ı ş m a ç e r ç e v e s i n d e k u r u m v e 
kuruluşlardaki ihtiyaç fazlası persone lden emekl i l ik hakkını kazananlar 
e m e k l i y e s e v k edil ir. . ." deni lmektedir . Y i n e i lg i l i kararın 4 ü n c ü m a d d e s i n i n ( e ) 
bendi i le Y ö n e t i m Kurullarına ver i l en y e t k i y e i s t inaden, ö z e l l i k l e K ü t a h y a v e 
S a m s u n ' d a k i baz ı fabrikaların teknoloj ik v e e k o n o m i k n e d e n l e r l e kapat ı lmas ı , 
bir k ı s ı m tes i s ler in t a m a m e n e s k i m e s i , y ıpranması v e b u g ü n k ü tekno lo j i 
karş ı s ında faaliyetlerini y ü r ü t e m e z halde o lmas ı n e d e n i y l e üret im faal iyet lerini 
durdurması , baz ı tes i s lerde üret im girdilerinin t e m i n e d i l e m e m e s i n d e n dolay ı 
üret im y a p ı l a m a m a s ı g ib i neden lerden ötürü, i lgi l i Kanunlar g e r e ğ i e m e k l i l i k 
hakkını e l d e e t m i ş v e iht iyaç fazlası o lup , atıl durumda o l a n p e r s o n e l i n yasa l 
hakları ö d e n e r e k 1 1 .07 .2003 tarihi itibarîyle iş akitleri fesh edi lecekt ir . 
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K ü t a h y a Gübre Sanay i i A . Ş . ' n d e e m e k l i l i k hakkını k a z a n a n p e r s o n e l 
aras ından i ş akitleri f e s h e d i l e c e k persone l in s e ç i m i n d e başta fabrikaların 
ç a l ı ş m a rej imi o l m a k üzere , iş y ü k ü i l e ver iml i l ik v e kârl ı l ık g ib i i lkeleri d ikkate 
a l ınmışt ır . Ottbre sektöründe üret im y a p a n ö z e l sektör kuruluş lar ında y ı l l ık 
üret im ç a l ı ş a n kiş i baş ına yak laş ık 1 .450 ton s e v i y e l e r i n d e y k e n bir k a m u 
kuruluşu o l a n T Ü O S A Ş ' d a bu oran 4 0 0 t o n civarındadır. 

B u n e d e n l e , k a m u kaynaklarının iyi kul lanı lması h e d e f l e n m i ş v e n e t i c e d e 
i ş akdi fesh ed i l en i şç i ler in ç o ğ u n l u ğ u direkt olarak üret im v e b u n a bağ l ı b a k ı m 
üniteleri d ı ş ında üret im v e kal i teyi e t k i l e m e y e c e k yardımcı b ir imlerde g ö r e v 
y a p a n e l e m a n l a r arasından tespit edi lmişt ir . 

İ ş akit lerinin fesh inde yıl lardır ülke e k o n o m i s i n e katk ıda b u l u n a n 
s ö z k o n u s u p e r s o n e l i n ö z l ü k haklarına hale l g e l m e m e s i v e e m e k l i l i k maaş lar ın ın 
14.07.2OO3 tarihi i t ibariyle bağ lanmas ı da g ö z ö n ü n d e bulundurulmuştur . 

7 ) Soru ö n e r g e s i n i n 6 nc ı m a d d e s i n e ver i len c e v a p t a d a bel ir t i ld iğ i gibi 
2 0 0 3 Yı l ı G e n e l Yat ır ım v e F i n a n s m a n Kararnames i 'n in i lg i l i m a d d e l e r i i l e 
i şyeri Y ö n e t i m Kurulları yetki l i k ı l ındığ ından, yapı lan u y g u l a m a T Ü G S A Ş ' m v e 
ü l k e m i z i n e k o n o m i k koşul ları g ö z ö n ü n d e bulundurularak, T Ü G S A Ş 
Y ö n e t i m i n i n t a m a m e n ö z g ü r iradesi i l e verimli l ik i lkes i d ikkate al ınarak k a m u 
kaynaklar ının iyi kul lanı lmas ına y ö n e l i k olarak gerçekleşt ir i lmişt ir . 

B i l g i l e r i n e arz eder im. 
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6.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unahtan'ın cevabı (7/839) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal IJNAKITAN tarafından yazıh 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

MeKntetKURT 
Samsun Milletvekili 

// 

SORU 1: Muharip gazilerin maaşlarının asgari ücrete eşdeğer hale getirilmesi hususunda 
çalışmalarınız var mı? Memur maaş katsayı ile çarpılan gösterge rakamı en az 8000 veya 
10000 yapılabilir mi? 
SORU 2: Emekli sandığınca ödenen "Şeref Aylığı" , gazilerin vefatından sonra kısmen 
alınmaktadır. Bu parayı vefattan sonra da gazi eşinin veya çocuklarının tanı olarak almaları 
hususunda cabşrnalarmız var mı? 
SORU 3: Gazilerin "Gazi Sağlık Karnesi" alması hususunda çalışmalarınız var mı? 
SORU 4: Muharip gazilerin şubeleri çeşitli illerimizde , kiralık , tek odalı olarak faaliyet 
göstermektedir. Muharip gazilere illerimizde dernek binası veya araç tahsisi noktasında , 
çalışmalarınız var mı? 
SORU 5: Birçoğu fiziksel ve ruhsal çöküntü içinde olan gazilerimize yönelik rehabilitasyon 
merkezleri projeniz var mı? Milli Emlak Müdürlüğünce tahsisi söz konusu olan arazi veya 
bina ayrılacak mıdır? 
SORU 6: Muharip Gazilerimize toplu konut tahsisi çalışmalarınız var mı? 
SORU 7: Gaziler ve Şehitler için yılda üç defa ikramiye ödenebilir mi? ikramiye ödenmesi 
hususunda düzenlemeye gidecek misiniz? 
SORU 8: Muharip gaziler için bakanlıklar düzeyinde eğitim, dinlenme, spor türü tesisler veya 
birimler oluşturulabilir mi? 
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T . C 

M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 
P e r s o n e l G e n e l I v l ü d ü r l ü g U 

S A Y I s B . 0 7 . 0 . P E R . 0 . 2 9 / 1 - 2 2 - 6 8 5 
K O N U : ' Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

O 3 0 6 0 V T 5 . 0 7 . 2 0 0 3 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k o n U ğ ı ' n ı n 2 6 . 0 6 . 2 0 0 3 t a r i h v o 
A . 0 1 . 0 . G N S - 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 8 3 9 - 2 2 9 9 / 8 8 2 3 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

S a m s u n M i l l e t v e k i l i S a y ı n M e h m e t K L T R T ' u n . 7 / 8 3 9 - 2 2 9 9 e s a s s a y ı l ı 
y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n d e D e l i r t i l e n v e t a r a f ı m c a c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i s t e n e n s o r u l a r a 
i l i ş k i n c e v a p l a r ı m ı z a ş a ğ ı d a s u n u l m u ş t u r : 

1 ) 2 4 . 0 2 . 1 9 6 8 tar ih v e 1 0 0 5 s a y ı l ı i s t i k l a l M a d a l y a s ı V e r i l m i ş B u l u n a n l a r a 
V a t a n i H i z m e t T e r t i b i n d e n Ş e r e f A y l ı ğ ı B a ğ l a n m a s ı H a k k ı n d a k i K a n u n 
- u y a r ı n c a T . C E m e k l i S a n d ı ğ ı n c a K a n u n k a p s a m ı n d a İ l g i l i l e r e ö d e n m e k t e o l a n 
a y l ı ğ a i l i ş k i n g ö s t e r g e r a k a m ı , B a k a n l a r K u r u l u n u n 3 0 . 1 2 . 1 9 9 8 tarih, v e 1 2 2 3 3 
s a y ı l ı k a r a r ı i l e O l . 0 1 . 1 9 9 9 t a r i h i n d e n g e ç e r l i o l m a k ü z e r e ( 4 0 0 0 ) ' e 
y ü k s e l t i l m i ş t i r . 

B u a y l ı k l a r T . C E m e k l i S a n d ı ğ ı n c a ö d e n m e k l e b i r l i k t e H a z i n e d e n t a h s i l 
e d i l m e k t e o l u p . 2 0 0 3 M a l i Y ı l ı B ü t ç e K a n u n u i l e ö n g ö r ü l e n a y l ı k k a t s a y ı 
a r t ı ş ı y l a b i r l i k t e a n ı l a n K a n u n k a p s a m ı n d a b u l u n a n l a r a h a l e n a y l ı k 1 3 7 . 2 0 0 . 0 0 0 
T L ö d e n d i ğ i v e 3 0 . 0 6 . 2 0 0 3 t a r i h i i t i b a r i y l e b u k a n u n d a n 5 2 . 8 9 4 k i ş i n i n 
y a r a r l a n d ı ğ ı d i k k a t e a l ı n d ı ğ ı n d a , a y l ı k ö d e m e l e r i n e e s a s a l ı n a n g ö s t e r g e 
r a k a m ı n ı n 8 0 0 0 ' e y ü k s e l t i l m e s i y ı l l ı k 8 2 . 8 4 4 . 3 7 S . 4 0 0 . 0 0 0 . - T L , lO.OOO'e 
y ü k s e l t i l m e s i i s e y ı l l ı k 1 2 4 . 2 6 6 . 5 6 7 . 6 0 0 . 0 0 0 . - T L H a z i n e ' y e y ü k g e t i r e c e k t i r . 

2> B i l i n d i ğ i ü z o r c 4 4 3 2 s a y ı l ı K a n u n i l e İOOS s a y ı l ı K a n u n d a d e ğ i ş i k l i k 
y a p ı l m a d a n ö n c e i l g i l i l e r i n h a y a t t a b u l u n d u k l a r ı s ü r e c e y a l n ı z c a k e n d i l e r i n e 
a y l ı k ö d e n m e k t e i k e n , s ö z k o n u s u K a n u n i l e h a k s a h i b i n i n ö l ü m ü h a l i n d e 
y a l n ı z c a d u l e ş l e r i n e O l . 0 9 . 1 9 9 9 t a r i h i n d e n i t i b a r e n aSb 7 5 o r a n ı n d a a y l ı k 
b a ğ l a n m a s ı i m k a n ı g e t i r i l m i ş t i r . 

S ö z k o n u s u a y l ı ğ ı n d u l e ş l e r e t a m o l a r a k y a n s ı t ı l m a s ı h u s u s u n d a b i r 
ç a l ı ş m a b u l u n m a m a k t a d ı r . 

Ö t e y a n d a n . H a t a y I v l i l l e t v e k i l i S a y ı n Z ü h e y i r A M B E R v e 3 5 J v İ I l f e t v e k i l i 
t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n İOOS s a y ı l ı K a n u n u n 1 v e 2 n c i m a d d e l e r i n i n 
d e ğ i ş t i r i l m e s i s u r e t i y l e b u a y l ı k l a r ı n 5 4 3 4 s a y ı l ı K a n u n h ü k ü m l e r i e s a s a l ı n a r a k 

r' e t i m l e r e d e i n t i k a l i h a k k ı n d a k i K a n u n t e k l i f i B a k a n l ı ğ ı m , M i l l i S a v u n m a v e 
ç i ş l e r i B a k a n l ı k l a r ı i l e T . C E m e k l i S a n d ı ğ ı t e m s i l c i l e r i n d e n o l u ş t u r u l a n 

k o m i s y o n t a r a f ı n d a n 1 1 . 0 4 . 2 0 0 3 t a r i h i n d e g ö r ü ş ü l m ü ş v o t e k l i f o l u m l u m ü t a l a a 
e d i l m e m e k l e b i r l i k t e M i l l i S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı n c a h a z ı r l a n a n b e n z e r k o n u d a k i 
k a n u n t a s l a ğ ı î l e b i r l i k t e d e ğ e r l e n d i r i l m e s i u y g u n g ö r ü l m ü ş t ü r . 

3 ) İOOS s a y ı l ı K a n u n k a p s a m ı n a g i r e n l e r i l e b u n l a r ı n e ş l e r i v e d u l e ş l e r i 
G e n e l v e K a t m a B ü t ç e l i D a i r e v e i d a r e l e r e a l t v e y a b a ğ l ı h a s t a n e l e r d e ü c r e t s i z 
t e d a v i e d i l m e k t e v e b u t e d a v i k u r u m l a r ı n d a n v e d ı ş a r d a n a l a c a k l a r ı i l a ç b e d e l l e r i 
d e v l e t t a r a f ı n d a n ö d e n m e k t e d i r . 

5 4 3 4 s a y ı l ı K a n u n u n 1 2 7 n c i m a d d e s i u y a r ı n c a h a z ı r l a n a n y ö n e t m e l i k 
h ü k ü m l e r i n e g ö r e İOOS s a y ı l ı K a n u n u y a r ı n c a a y l ı k a l a n l a r a " G A Z İ " i b a r e s i n i 
t a ş ı y a n t a n ı t ı m k a r t ı d ü z e n l e n m e k t e , S a ğ l ı k K a r n e l e r i n e d e " G A Z İ " i b a r e s i 
y a z ı ( m a k t a d ı r . 

4 ) B u v e 5 i n c i s o r u d a b e l i r t i l e n h u s u s l a r l a i l g i l i o larak: y a p ı l a n h e r h a n g i 
b i r ç a l ı ş m a b u l u n m a m a k l a b i r l i k t e , ö z e l H u k u k h ü k ü m l e r i n e t a b i o l a n M u h a r i p 
G a z i l e r D e m e ğ i n e , t a l e p e d i l m e s i h a l i n d e m e v c u t u y g u l a m a l a r ç e r ç e v e s i n d e 
2 S 8 6 s a y ı l ı D e v l e t i h a l e K a n u n u b ü k ü m l e r i n e g ö r e H a z i n e y e a i t t a ş ı n m a z l a r d a n 
u y g u n g ö r ü l e n l e r i n s a t ı ş ı -veya k i r a l a n m a s ı y a p ı l a b i l e c e ğ i g i b i 2 8 8 6 s a y ı l ı 
K a n u n u n S l / g m a d d e s i v e D e v l e t e a i t T a ş ı n m a z M a l S a t ı ş , T r a m p a , K i r a y a 
V e r m e , M l ü l k i y e t i n G a y r i A y n i H a k T e s i s i , E c r i m i s i l v e T a h l i y e Y ö n e t m e l i ğ i n i n 
7 2 / e m a d d e s i u y a r ı n c a i h t i y a ç d u y d u k l a r ı t e s i s l e r i g e r ç e k l e ş t i r e b i l m e l e r i 
a m a c ı y l a s o s y a l a m a ç l ı i r t i f ak h a k k ı t e s i s e d e b i l e c e k t i r . 

A y r ı c a , H a z i n e y e a i t t a ş ı n m a z l a r 2 8 8 6 s a y ı l ı D e v l e t İ h a l e k a n u n u n u n 7 2 
n c i m a d d e s i u y a r ı n c a k a m u y a r a r ı n a ç a l ı ş a n d e m e k l e r e d o ğ r u d a n 
s a t ı l a b i l m e k t e d i r . 

5 ) 5 4 3 4 s a y ı l ı K a n u n u n e k 4 1 i n c i m a d d e s i n e g ö r e "Vatani H i z m e t 
T e r t i b i n d e n a y l ı k a l a n l a r T . C E m e k l i S a n d ı ğ ı n c a i ş l e t i l e n d i n l e n m e v e 
b a k ı m e v l e r i n d e n v e T ü r k S i l a h l ı K u v v e t l e r i b ü n y e s i n d e b u l u n a n T . S . K . 
R e h a b i l i t a s y o n v e B a k ı m M e r k e z i n d e n y a r a r l a n d ı r ı l m a k t a d ı r l a r . 

6 ) M u h a r i p G a z i l e r i m i z e T o p l u K o n u t t a h s i s i k o n u s u B a k a n l ı ğ ı m ı n y e t k i 
v e s o r u m l u l u k a l a n ı i ç i n d e y e r a l m a m a k t a d ı r . 

7 ) 1 0 0 5 s a y ı l ı K a n u n k a p s a m ı n d a b u l u n a n l a r a y ı l d a Uç d e f a i k r a m i y e 
ö d e n e b i l m e s i i ç i n y a s a l d ü z e n l e m e y a p ı l m a s ı g e r e k m e k t e o l u p , m a l i k ü l f e t i i s e 
2 0 . 7 1 1 . 0 9 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . - T L o l a c a k t ı r . 

8 ) T . C . E m e k l i S a n d ı ğ ı n d a n v a z i f e m a l û l l ü ğ ü v e y a v a t a n i h i z m e t 
t e r t i b i n d e n a y l ı k a l a n l a r İ s t a n b u l B a y r a m o ğ l u ' n d a b u l u n a n t e s i s l e r d e n 
y a r a r l a n d ı r ı l m a k t a d ı r l a r . 

B i l g i l e r i n e a r z e d e r i m . 
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7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, Muğla İlindeki çeşitli arazilere ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/850) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıda yer a lan konunun Ç e v r e ve Orman Bakanı Say ın Osman 

P E P E taraf ından yazı l ı olarak yanı t lanması için gereğini a rz eder im. 

LSLAI 
M u ğ l a M i l l e t v e k i l i 

1 - Muğla İl inde 2 B uygulaması ile satışı düşünülen a raz ı miktarı 
ne kadardır? 

2 -Orman köylüsünce tar ım amaçtı olarak kul lanı lan araz in in 
miktarı ne kadardır? 

3- Konut olarak kul lanı lan araz in in miktarı ne kadardır? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYİ : B.18.0.APK.0.03-01.090.01.01- (o 5 9 " ' 1& [(, / ? /2003 

KONU : Sn. Ali ARSLAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K I Y E BUYUK M İ L L I T M E C L İ S I B A Ş K A B U J J I H A 
(Kanunlar ve Kararlar Oalraai Başkanlığı) 

İLOİ :TBMM'nin 26/06/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/830-2348/8950 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın "Muğla İlindeki 
çeşitli arazilere ilişkin" 7/850 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

'Osman PEPE 
Bakan 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. ALİ ARSLAN'IN 
"MUĞLA İLİNDEKİ ÇEŞİTLİ ARAZİLERE İLİŞKİN" 

7/860 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

•1-Muğla İlinde Orman Kanununun 2/B maddesi ile orman sınırları dışına 
çıkarılan toplam 20.853 hektar saha mevcut olup, yürürlükteki mevzuata göre söz 
konusu sahaların satışı mümkün olamamaktadır, 

2-Söz konusu sahaların takriben 17.553 hektarı orman köylüsü tarafından tarım 
arazisi olarak kullanılmaktadır. 

3-Söz konusu sahaların takriben 2.700 hektan orman köylüsü tarafından 
yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. 
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8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Halkbank Konya Bölge Müdürlüğü'nün kapatılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/868) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Basın ve kamuoyunda yer alan bilgi ve haberlere göre; Halk Bankası 
Konya Bölge Müdürlüğü'nün kaldırıldığı ve Konya'nın bölge olarak Antalya'ya 
bağlandığı öğrenilmiştir. Bu gelişme üzerine aşağıdaki hususların açıklık kazanması 
ve cevaplandırılması gerekmektedir; 

— Böyle bir yapılanmada ve değişiklikte ne gibi ölçüler esas alınmıştır? 

-Konya'nın : coğrafya olarak Türkiye'nin en büyük ili olduğu, nüfus 
yönünden 4. büyük ili olduğu, 31 ilçesinin bulunduğu, İç Anadolu bölgesinde bir 
merkez olduğu, Afyon-Aksaray-Niğde-Kararnan-Isparta-B urdur illeriyle yoğun iş ve 
ticari ilişkisinin bulunduğu, orta ölçekli sanayi ve KOBİ yapılanmasıfıda Türkiye'nin 
en gelişmiş 1-2 vilayetinden birisi olduğu nazara alındığında; böyle-«bir .yapılanma ve 
değişiklik hangi gerekçeyle açıklanabilir? 

—Konya'nın sayılan bu Özelliklerine rağmen, "mobil sistem" sayesinde 
tüm kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütüleceği yolundaki muhtemel bir gerekçe, 
ne kadar tutarlı ve inandırıcı olabilir? 

-Kamu hizmeti uygulamasında; objektif ve teknik esaslar yerine, 
bölgecilik veya benzeri ölçülerin esas alınması nasıl izah edilebilir? Böyle bir 
uygulamayla, kaynakların yerinde kullanılması ve kamu hizmeti verimliliğinin 
sağlanması mümkün olabilecekmidir? Böyle bir yapılanma, çalışmaları 
sürdürülmekte olan kamu yönetimi yapılanmasıyla nasıl bağdaşabilir? 

-Konya'nın yukarıda sayılan özellikleri karşısında; Konyalı'nın ve 
bölge ekonomisinin mağduriyeti nasıl giderilebilecektir? 

—Yukarıdaki açıklamalarımız ve objektif bulgular karşısında; 
böylesine keyfi, haksız ve hem bölge ve hem de ülke gerçeklerini göz ardı eden bir 
uygulamadan geri dönülmesi yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : a) TBMM.Bşk'nın 27.O6.20O3 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/868-2367/9026 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 01.07.2003 tarih» ve B.02.0.KKG.0.12V106-191/7/2972 sayılı 

yazısı. 
c) 14.07.2003 tarihi» ve GA/1472 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/868-2367 
sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) ve (b) yazılarınız üzerine Bakanlığım 
ilgili kuruluşu T.Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazının sureti 
ilişikte gönder ı,.TI iştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

Tarih 1^/07/2003 
İşaretimiz : G A 

HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
s»rmuyoıi: ı.250.ooaooo.aao.o£».-r. 

BÎRİM : Organizasyon Daire Başkanlığı 
S A Y I : I H ^ S . 
K O N U ; Konya Şubesi 

T C . BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

İLGİ: T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'aden alınan 01.07.2003 tarih ve 2972 
sayılı yazı. 

İlgi yazıda, Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin sureti gönderilerek Bankamızdan cevaplandırılması istenmiştir. Bu önerse kapsamında. 
Bankamızdaki yeniden yapılandırma ve Konya Şubesi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Anılan ilgi yazıda, T.Halk Bankası Konya Bölge Mudürlüğü'nUn kaldınldığı ve Konya Şubesinin bölge 
olarak Antalya'ya bağlandığı belirtilmektedir Gerçekte T. Halk Bankası'mn Konya'da bölge müdürlüğü 
bulunmadığı gibi Antalya'ya bağlanması da söz konusu olmamıştır. 

Bankamızın önceki uygulamasında bölge müdürlüğü değil, Türkiye çapında toplam 21 merkez şube ve 4 
adet de doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kurumsal şubesi bulunmakta idi. 

Bu organizasyon yapısında, merkez şubeler bem kendi işlemlerini yürütmekte, hem de kendisine bağlı 
şubelerin yetkileri dahilinde kalan tüm sorunların çözümünden sorumlu tutulmuşlardır. 

Merkez şubelerin kendi işleri yanında, bağlı şubelerin sorunları ile ilgilenmesi zaman ve emek olarak 
ilave külfetler getirmiş, merkez şubelerin kendi işlerine yeterince ve gereği gibi eğılememelerinc neden 
olmuş ve istenen/amaçlanan verim alınamamıştır. 

Bu yapının yerine şubelerin aktif büyüklüğü ve diğer bankacılık kriterleri esas alınarak işlevlerine göre 4 
bolüme ayrılması ve bu ayrım sonucunda sanayi ve ticaretin geliştiği Konya gibi yerlerdeki fonksiyonel 
50+2 şubenin doğrudan Genel Müdürlüğe bağlanması, diğer şubelerin ise Türkiye genelinde kurulan 13 
koordinatörlük tarafından Genel Müdürlüğe yönlendirilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bunun sonucunda 
da kredilendırmc ve diğer bankacılık işlemlerinde müşteri taleplerinin bir an önce sonuçlandırılarak 
Şubelerimizin sadece kendi işlerine yoğunlaşmaları sağlanmıştır. 

Bu uygulama ile kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımı amaçlanmış olup. Bankamızdaki bu 
yapılanmada ticari kriterler dışında başkaca faktörler dikkate alınmamıştır. Zaten mali sektördeki 
uygulamalar da bu şekilde olmaktadır 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere uygulamada herhangi bir bölge veya. kesimin 
mağduriyeti söz konusu olmamaktadır. 

Gereğini bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 

"ZZjCA.-A '/\ 
İevfikBİLGÎN / 

Yönetim Kumlu Murahhas Uy esi 
İcra Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdür 
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|Liman İslarında Sağlık va Güvenliğe İlişkin 152 Sayıli Sözleşmenin Onaylanmasının Oygun Bulunduğu Hakkında 
sonucu: 

Oya Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 

! Toplam : 1 
| Açık Ü y e l i k l e r j J 

İli 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
AFYON 
AFYON 
AFYON 
AFYON 

291; 
0 S ı ra Say ıs ı 

Soyadı 
AKSÖZ 
BAŞOĞLU 
ÇALIŞKAN 
ÇELİK 
ERBATUR 
GARİP 
KİRİŞÇİ 
KÜÇÜKAYDIN 
SAĞ 
SEYHAN 
TEKİN 
TORUN 
YAĞCI 
YERGÖK 
GÖKSU 
GÜRSOY 
KUTLU 
ÖZYOL 
UNSAL 
AÇBA 
AŞKAR 
AYDOĞAN 
BALANDI 
• • 

:173 Bi r leş im 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 

107 Bi r leş im T a r i h i :16 /07 /2003 Kan 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILIM 

107 NCİ BİRLEŞİM 

16. 7 . 2003 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması. Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
GRUP ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun; 16.7.2003 Çarşamba günkü birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi, 
çalışma sürelerinin 16.7.2003 Çarşamba ve 17.7.2003 Perşembe günkü birleşimlerinde 15.00-
19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında olmasının Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.7.2003 tarihli 106 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Anayasa Komisyonu 

16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 11.00 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
16.7.2003 Çarşamba 
Saat: 11.00 

* Adalet Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 

* (10/8, 48) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
17.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 
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1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5q? 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

sl±le 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. X- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylaması (1/508) (S. Sayısı: 173) 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin. Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin. İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin. Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRİŞMELER 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin. İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 
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31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin. Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 
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42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin. Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

48. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

52. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 
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53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

54. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

55. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

56. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

57. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

59. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

60. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

61. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

62. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

63. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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64. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

65. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

66. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

68. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

69. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

70. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

71. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

72. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin. Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

73. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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75. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

76. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

77. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

78. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

79. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanlartn durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

81. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin. Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

82. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

83. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

84. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

86. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 
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87. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

88. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

89. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

90. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

91. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

92. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasantn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

93. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, TEKELMn, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

94. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 
cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

95. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 
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7 - SOZLU SORULAR 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 

basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (2) 
2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 

gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (2) 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 

saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253)(2) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (2) 

5. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

6. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

8. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

9. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

10. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

11. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

12. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

14. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

15. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

16. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

18. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

21. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

23. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

24. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

25. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

26. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

27. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

28. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

30. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

31. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

32. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

33. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

34. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

35. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nm, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

36. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

37. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

39. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 
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40. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

41. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

42. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

44. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, İrak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

48. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

49. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

50. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

51. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

54. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

57. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

59. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

60. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 
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61. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

63. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

65. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

66. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

67. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara"daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

71. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

72. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

73. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

74. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

75. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Buısa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

77. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

78. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

79. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararlan 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

80. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 
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81. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

82. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

83. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

84. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey İrak'a askeri 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

85. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

89. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

90. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

91. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

93. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

94. - Mersin Milletvekili firsoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

96. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

97. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

98. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
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99. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

100. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

101. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

102. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

103. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

104. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

105. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

106. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

107. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

111. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

115. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Kövişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 
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116. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

117. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

118. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

119. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

120. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

121. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

122. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

123. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

124. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

125. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

126. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

127. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

128. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

132. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi bilen üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

133. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

135. - İzmir Milletvekili Enver Oktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
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136. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

137. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

138. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

140. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

141. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

142. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

143. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

144. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

145. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

146. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

147. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millel Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

149. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

150. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

151. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

152. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

153. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

154. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 
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155. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 

nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

156. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamayhgiTin turizm işletmelerinin K.OBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

157. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin. İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

158. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

159. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

160. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

161. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

162. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

163. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/440) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) t 

165. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

166. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Altunhisar-ülukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

168. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

169. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

170. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

171. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

172. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

173. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 
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174. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

175. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 

176. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

178. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

179. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

180. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

182. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

183. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

184. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

185. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevlcriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

187. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

188. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın. doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

189. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın. Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

190. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
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191. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 

tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 
194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 

binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 
195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 
196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 

Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
198. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/478) 
199. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 

köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

200. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

201. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

202. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

203. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

204. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/484) 

205. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

206. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin öze! okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

207. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

208. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

209. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

210. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 
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2 1 1 . - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 
212. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/492) 
213. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 

mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

214. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

215. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

216. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

217. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

219. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

220. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

221. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

222. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/503) 

223. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

224. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/505) 

225. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

226. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine iiişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

227. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

228. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

229. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Uıca-Ekinözü ve llıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 
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230. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

231. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

232. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

233. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

234. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

235. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

236. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

237. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

238. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

239. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

240. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

241. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

242. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

243. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

244. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

245. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

246. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

247. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

248. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
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249. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 
heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

250. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

251. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

252. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

253. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

254. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

255. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

256. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

257. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

258. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

259. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

260. .- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

261. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

262. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

263. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

264. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

265. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 
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266. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

267. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

268. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

269. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

270. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

271. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

272. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'lulann sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

277. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

278. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

279. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

280. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

281. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/566) 

282. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
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283. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

284. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

285. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

286. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

287. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

288. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

289. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

290. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

291. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

292. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

294. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

295. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

296. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

297. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

298. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

299. - İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 
binasının Ege Üniversitesine devredileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/584) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

301. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

302. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
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303. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

304. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

305. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

306. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

307. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

308. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

309. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

310. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

3 1 1 . - İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/596) 

312. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

313. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

314. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

315. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

316. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

319. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

320. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 
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321. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Yenişehir'de TMO'nun hububat alım 
zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

322. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

323. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

324. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

325. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

326. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alman önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

327. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

328. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

329. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

330. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

331. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

332. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/617) 

333. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın. yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

334. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü sora önergesi (6/619) 

335. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

336. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

337. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

338. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

339. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

340. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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341. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

342. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

343. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'tn, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

344. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

345. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

346. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

347. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanm 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

349. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

350. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

351. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

352. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

353. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

354. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

355. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

356. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK emeklilerinin doğum masraflarının 
karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

357. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

358. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

359. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

360. -Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) 
(S. Sayısı: 222) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

4. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

5. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

6. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) 

7. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

9. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) 

10. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

11. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

12. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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13. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

14. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

15. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı -191) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

17. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) 
(S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

20. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) 

21. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün 
Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 

22. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı : 189) 
(Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 

23. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/529) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 
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24. X- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

25. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

26. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/365) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

27. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/367) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

28. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/551) (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

29. X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/377) 
(S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi : 3.7.2003) 

30. X- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 3.7.2003) 

31. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

32. - Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
4.7.2003) 

33. - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 
4.7.2003) 

34. - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 
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35. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve 30 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/165) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma 
tarihi: 10.7.2003) 

36. X- Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/298) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

37. X- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/539) 
(S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

38. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

39. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

40. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

41. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 222) 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) 

T.C. 
Başbakanlık 11.12.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/5965 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyannca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LÎSTE 

Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/380 Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı 
1/385 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı 
1/404 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa îki Ek 

ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/408 Türk Vatandaştan Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında 
Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin infazına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun Tasarısı 

1/410 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/444 Cezaların înfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/450 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/646 Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun îki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/689 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı 
1/690 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı 
1/691 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanun
lara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/692 Türkiye îş Kurumu Kanunu Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/743 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı 
1/773 Uluslararası Ticarî işlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlen

mesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/796 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/805 Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin 

Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan 
Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin ve Türkiye Cum
huriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı 
ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/840 Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/919 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılma Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/928 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/941 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/943 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/944 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet

vellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına 
Aİt Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/948 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı 
1/968 Sınıraşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/976 Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/980 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı 
1/987 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/998 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /l003 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans 

ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıt
larının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1016 Sınıraşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve 
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1021 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, 
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırıl
masına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1024 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 
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T.C. 

Başbakanlık 16.5.2000 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG.0.10./101-47/2401 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 1.3.2000 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde faaliyet gösteren, zorunlu ve primli sisteme dayalı sosyal güvenlik kuruluşları, 
SSK, Bağ-Kur ve işsizlik sigortasını uygulayacak Türkiye İş Kurumunu (İş ve İşçi Bulma Kurumu) 
teşkilât yapılarında birliktelik temini ile bir çatı altında toplayıp, kuruluşlararası norm ve standart 
birliğini ve koordinasyonu sağlayacak, bu kurumların tek tek ve hep birlikte veri tabanını oluş
turacak, aktüeryal ve malî durumlarını izleyecek ve bu vasıtayla Türkiye'de çalışma hayatı, sosyal 
güvenlik ile sosyal güvenliğin malî durumlarının genel ekonomiye etkisini değerlendirecek bir 
Kuruma ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu kurulmuş ve söz konusu sosyal güvenlik kuruluşları da bu Kurumun ilgili 
kuruluşları haline getirilmiştir. 

Bakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdür
lüğünün, bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı ve beş daire başkanlığından oluşan kadrosu 
iptal edilmiş, onun yerine Bakanlığa bağlı kuruluş olarak hizmet verecek olan Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bir başkan, iki başkan yardımcısı ile Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı, Sosyal 
Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı, Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Personel, Halkla İliş
kiler ve İdarî İşler Daire Başkanlığından oluşan dört daire başkanlığı, sosyal güvenlik uzmanların
dan oluşan kadrolar tahsis edilerek dar ancak uzman kadro oluşturulmuştur. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun bünyesinde kurulan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluna, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları ile Hazine Müsteşar
lığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları üst düzey yöneticilerini 
bir araya getirerek ülke genelinde sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi, genel sorunların tar
tışılıp çözelmesi için karar alınması konusunda görev verilmiştir. 

Böylece daha az sayıda ancak belirli konularda uzman kadrolardan oluşan bir Kurum ile 
Türkiye'de sosyal güvenlik alanında genel politikalar belirlenip, sosyal güvenlik kuruluşları arasın
da koordinasyonun sağlanması, norm ve standart birliğine gidilmesi, sosyal güvenlikle ilgili istatis
tik! bilgilerin tek elde toplanıp ortak veri tabanı kurulması sağlanmış olacaktır. 
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Ayrıca, sosyal yaşamın tüm bireylerinin yararlandığı sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin 
olumsuzluklarını çalışanlara ödetmeme çabası "İş Sağlığı ve Güvenliği" çalışmalarının temelini 
oluşturmakta ve bu niteliği ile "iş Sağlığı ve Güvenliği" sosyal güvenliğin önemli bir bölümü olarak 
çalışanlar için yaşamsal önem arz etmektedir. 

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen sanayi atılımları ile birlikte işçi sağlığı ve 
iş güvenliği mevzuatının gelişmesine de tanık olmuştur. Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Kur
tuluş Savaşının en zor günlerinde 1 inci TBMM döneminde çıkarılan "Ereğli Havza-i Fahmiyesi 
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun" la başlayan, çalışanın sağlığını ve güvenliğini 
koruma amacına yönelik mevzuat oluşturma çabaları 1961 Anayasasına da yansımış; bu 
Anayasanın özellikle "Sosyal ve Siyasî Haklar" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde iş güvenliğine 
ilişkin hükümler yer almıştır. 1982 Anayasasında da 1961 Anayasası ile getirilen hükümler kural 
olarak korunmuştur. 

İşçi Sağlığı Daire Başkanlığının görevlerini belirleyen 12 nci maddede iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi ile eğitim gibi konular Daire Başkanlığına bırakılmakla bir
likte, iş güvenliği denetimlerini yerine getirmekle görevli İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile iş
birliği ve koordinasyonun yasal altyapısı hazırlanmamış, Daire Başkanlığı yeterli performan
sı gösterememiş, işlevlerini amaçlanan biçimde yerine getirememiştir. 26.3.1969 tarih ve 
6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve halen faaliyetlerini daire başkanlığına 
bağlı olarak yürütmekte olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi" İşçi Sağlığı Daire Baş
kanlığından çok daha etkin bir konuma gelmiş, dolayısıyla hiyerarşik yapı ve işleyiş zedelen
miştir. 

Yasa değişikliği, yukarıda belirtilen sakıncaları ve olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaç
layan bir örgütlenme yapısı ile İşçi Sağlığı Daire Başkanlığını kaldırmakta, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğünün kurulmasını hedeflemektedir. 

Tüm iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin bir Genel Müdürlükte toplanması, kamu yönetimi 
yapımıza ve sanayileşmiş ülkelerdeki uygulamalara da uygun düşmekte, böylece olası bir yetki ve 
görev karmaşası önlenmiş olmaktadır. 

Yukarıda anılan birimlerin görevlerini yerine getirebilmesi ve hizmetlerin etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülebilmesi amacıyla gereksinim duyulacak kadroların ihdas edilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

öngörülen Genel Müdürlüğün kurulması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önem
li bir mesafe katedilmiş olacak ve sosyal güvenlik uygulamalarında bir bütünlük sağlanacak
tır. 

Bakanlığın, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ana hizmet birimlerinden olan Yurtdışı İşçi Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün görevleri günün koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

Bakanlığın hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için uzman personel ihtiyacı 
karşılanmaya çalışılmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Sosyal güvenlik sistemimiz primli ve primsiz rejimler olmak üzere iki ana başlık 

altında toplanmıştır. Bilindiği üzere mevcut durumda primli ve primsiz rejimler iç içe geçmiş 
durumda olup, primli rejimlerin yürütümünden sorumlu olması gereken sosyal sigorta kuruluşları 
hiçbir prim karşılığı olmayan hizmetler de sağlamak zorunda kalmışlardır. Bu tasan ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumunun bün
yesinde ülkemizde mevcut primli sosyal güvenlik rejimleri toplanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü bu Kurumun ilgili 
kuruluşları olarak örgütlenmişlerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşturulmuştur. Kurum, bir yandan sosyal 
güvenlik kuruluşlarını bir araya toplayıp aralarında koordinasyonu, norm ve standart birliğini sağ
layacak, aktüeryal hesaplarını ve malî hareketlerini izleyecek, ortak veri tabanı kurulması için 
gerekli çalışmaları yürütecektir. Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ise sosyal güvenlik 
politikaları ile sorunlarının tartışıldığı üst düzey bir danışma kurulu olarak yapılandırılmıştır. Mad
dede Sosyal Güvenlik Kurumunun amacı, görevleri ve teşkilât yapısı tanımlanmıştır. 

Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimler tanımlanmıştır. 
Madde 3. - Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunda ülke genelinde sosyal güvenlik 

politikasının belirlenmesi, bu politikanın malî etkileri gibi konuların tartışılması ve değerlendiril
mesi amacıyla sosyal güvenlik kuruluşları Genel Müdürlerinin yanı sıra ilgili Bakanlıkların üst 
düzey yetkilileri görevlendirilmiştir. 

Madde 4. -Ana ve yardımcı hizmet birimleri ile bu birimlerin görevleri tanımlanmıştır. Finans
man ve Aktüerya Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı ve Koordinas
yon Daire Başkanlığı ana hizmet birimi, Personel, Halkla ilişkiler ve tdarî tşler Daire Başkanlığı ise 
yardımcı hizmet birimi olarak yapılandırılmıştır. 

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığına sosyal güvenlik kuruluşlarının istatistiki veri ve 
bilgilerini bir araya getirmek, ortak veri tabanı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak ve malî 
hareketlerini izlemek biçiminde görevler verilmek amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığına, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güven
lik sözleşmelerinin çalışma ve hazırlıklarını yürütmek, kişilerin sosyal güvenlik hak ve menfaat
lerinin korunması, geliştirilmesi çalışmalarını yapmak, sosyal güvenlik politikasının gerçekleştiril
mesini sağlamak biçiminde görevler verilmek amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

Koordinasyon Daire Başkanlığına, sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi, kuruluşlar arası uyum 
ve eşgüdüm ile sosyal güvenlik uygulamalarında birlikteliği sağlamak, kuruluşlar arası müşterek 
çalışmaları yürütmek şeklinde görevler verilmek amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

Personel, Halkla ilişkiler ve idarî tşler Daire Başkanlığına, Kurumun personel, eğitim ve idarî işleri 
ile ilgili görevleri yanında, sosyal güvenlik hizmet sunumunun yerine getirilmesini etkin ve verimli bir 
şekilde sağlamak amacıyla araştırmalar yapmak şeklinde görev tanımı için düzenleme yapılmıştır. 

Kadronun sınırlı tutulması amacıyla, Kurumun temel görevleri dışında ihtiyaç duyduğu danış
ma, ana ve yardımcı hizmetleri Bakanlık veya ilgili Kuruluşların söz konusu hizmet birimlerinden 
yararlanması şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 5. - Kurum personeli esas olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olmakla 
beraber, yapılacak işte özel bilgi, ihtisas gerektiren alanlarda, idareye sözleşmeli personel çalıştır
ma imkânı verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 6 -

Kurumun personeline yapılacak her türlü ödemeler ile diğer harcamaların Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı öngörülmüştür. 

Madde 6. - Kurumun Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanı ve diğer personelin atan
ma usul ve esasları belirlenmiştir. Kurumun Kanunda yazılı görevleri yapmak amacıyla, sosyal 
güvenlik uzmanı istihdam etmek için ilgili alanlardan yüksek okul mezunu kişilerin sınavla yardım
cı olarak alınıp, üç yıllık eğitim sonucu düzenlenen yeterlik sınavıyla uzmanlığa atanmaları düzen
lenmiştir. 

Madde 7. - Kurumun ilgili kuruluşları sayılmıştır. İlgili kuruluşlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye îş Kurumu 
Genel Müdürlüğü olarak belirtilmiştir. 

Madde 8. - Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyaların, bilgi 
ve belgelerin Kuruma intikalini sağlamak amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 1. - Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda, gerekli şartları taşıyan personelin sınav 
sonucu uzman yardımcısı olarak Kurumda çalıştırılması amaçlanmıştır. 

Madde 9. - Bu madde ile 3146 sayılı Kanunun uzun olan adının kısaltılması amaçlanmıştır. 

Madde 10. - Amaç başlığını taşıyan 1 inci maddeye "îş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek ve 
denetlemek" ibaresi eklenmiştir. Böylece çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olan ve çalışanlar 
için yaşamsal önem arz eden "iş sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi ve denetlenmesi"nin, anılan 
Kanunun amaçları arasına katılması öngörülmüştür. 

Madde 11. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerini düzenleyen 3146 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendinde "işçilerin" ibaresi "çalışanların", (g) bendinde ise "işçi sağ
lığı ve iş güvenliği" ibaresi " iş sağlığı ve güvenliği" olarak değiştirilmiştir. 

Bakanlığın görevleri arasında, (e) bendinde belirtilen "işçilerin meslekî eğitimi" ibaresinin, 
tüm çalışanları kapsaması bakımından " çalışanların meslekî eğitimi" olarak değiştirilmiştir. 

Bakanlığın görevleri arasında sayılan "işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak" 
ibaresi sadece işçilerin değil tüm çalışanların işyerinin olumsuz etkilerinden korunması, sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda çalışmalarının ve iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağ
lanması amacıyla " iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 12. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtında yapılan değişikliklerde Bakan
lık teşkilâtında "bağlı kuruluşlar" ve "bağlı kuruluşların ilgili kuruluşları" oluşturulduğundan mev
cut görevlere gerekli ilaveler yapılmıştır. 

Madde 13. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında bulunan iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması konusunda günün koşullarına uygun olarak hizmet verilmesi için 3146 
sayılı Kanunda " îşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" şeklinde ana hizmet birimleri arasında sayılan 
ünitenin adı " îş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 14. -
(f) bendi 

Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada sosyal politika alanında 
çok hızlı ve dinamik bir değişim yaşanmaktadır. Yurt dışı îşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13 ül
kedeki teşkilâtı aracılığıyla Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarının bu alanda ihtiyaç duy-
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duğu bilgi, mevzuat ve istatistik! veriler ile sosyal politika alanındaki gelişmeleri çok güncel ve hız
lı bir şekilde takip edebilmektedir. Esasen halen bu teşkilât tarafından yürütülmekte olan bu görev 
Genel Müdürlüğün görevleri arasında sayılarak düzenli ve zorunlu bir yapıya kavuşturulmuştur. 

(g) bendi 

Yurt dışında yaşayan veya bir süre yurt dışında çalışmış olmakla birlikte kendisi ya da hak 
sahipleri ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yabancı ülke mevzuatları ile, ikili ya da çok taraflı 
sosyal güvenlik sözleşmelerinden kaynaklanan haklarının takibi, korunması ve hak sahiplerine 
iadesinin sağlanması hususunda etkinliğin artırılabilmesi, işlemlerin hızlandırılabilmesi amacıyla 
Bakanlık yurt dışı teşkilâtının gerekli görüldüğü hallerde diğer görevlerinin yanı sıra Sosyal Güven
lik Kuruluşlarımızın irtibat bürosu şeklinde de hizmet vermeleri sağlanmıştır. 

(h) bendi 

Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin tadilinde Bakan
lığımız bağlı kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları olan sosyal güvenlik kuruluş
ları taraf bulunmaktadır. Bu Kurumlar arasındaki koordinasyon görevi Sosyal Güvenlik Kuruluş
ları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken bu Genel Müdürlüğün lağvedilmesi ile birlikte, 
sözleşmelerin yapılması, uygulanması ve bu sözleşmeler çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarının 
takibi ve sözleşmelerin uygulanmasından doğan sorunların giderilmesinde, 1967 yılından bu yana 
faaliyet göstermekte olan Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yaban
cı ülkelerle yapılacak sosyal gUvenlik sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin tadilinde koordinasyon 
görevine de yer verilmiştir. 

Madde 15. - Yeni kurulan " İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü"nün görevleri, İşçi Sağ
lığı Daire Başkanlığı ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi"nin görevleri ile ülke koşulları dik
kate alınarak, gereksinim duyulan yeni görevlerle birlikte yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 16. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtında yapılan değişikliklerde, 
Bakanlık teşkilâtında "bağlı kuruluşlar" ve "bağlı kuruluşların ilgili kuruluşları" oluşturulduğundan 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerinde; "Bakanlık teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı ve bağ
lı kuruluşların ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve 
soruşturma işlerini yürütmek" şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 17. - Çalışma mevzuatının denetimi görevini yürütmekte olan İş Teftiş Kurulu Başkan
lığının, Bakanlık teşkilâtlanması içindeki konumunun, gerek millî mevzuata (3046 sayılı Kanun) ve 
gerekse Uluslararası 81 sayılı Sözleşmede belirlenen ilkelere uygun hale getirilmesi bu madde 
değişikliğinin ana gerekçesidir. 

S690 sayılı Kanunla onaylanan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 numaralı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin 4 üncü maddesi "çalışma teftişi, üye memleketin idarî usulleri ile 
kabili-telif olduğu nispette merkezi bir makamın nezaret ve murakabesine tâbi bulunacaktır" hük
mü ile iş teftişinin merkezi bir makama bağlı ve aynı sözleşmenin 6 ncı maddesi ile de iş teftişi per
sonelinin her türlü etkiden uzak tutulması gerektiği belirtilmiştir. Maddede İş Teftiş Kurulunun 
görevlerini Bakanın adına yapacağı belirtilmiştir. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri bu maddede günün şartlarına göre yeniden düzenlen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 8 -

Madde 18. - Bu maddede Çalışma Meclisinde bulunan İşçi Sağlığı Daire Başkanı, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürü olarak değiştirilmiş ayrıca İş Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ilave edilmiştir. 

Madde 19. - 3146 sayılı Kanunun "Yurt Dışı Teşkilâtı" başlıklı 29 uncu maddesine 2 nci fıkra 
eklenmiştir. 

Bakanlık yurt dışı teşkilâtına atanacakların nitelikleri bu fıkrada düzenlenmiştir. 189 sayılı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 
inci maddesinin 2 nci fıkrasında Başbakanlıkça yurt dışı görevlere atanacaklara ilişkin bir çerçeve 
yönetmelik çıkarılması öngörülmüştür. Bu hükme göre Başbakanlıkça 1988 yılında çıkarılan ve 
daha sonra bazı değişiklikler yapılan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına 
Dair Yönetmelikte yurt dışında görevlendirilecek personelin nitelikleri hakkında tanımlamalar 
yapılmıştır. Bakanlıkça yurt dışında görevlendirilecek personelin yurt dışında bulunduğu sırada 
yapacağı hizmetler ile bu personelin yurt içinde bulunacağı hizmetler nitelikleri itibariyle uzmanlık 
ile çok iyi derecede lisan bilgisi gerektirmektedir. Yurt dışı teşkilâtında görevli personel yurt dışı 
görevi süresince bulunulan ülkenin çalışma, istihdam, sosyal güvenlik, yabancılar mevzuatının uy
gulanması ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatlardan kaynak
lanan haklarının korunması amacıyla ilgili yabancı makamlarla işbirliği halinde çalışmakta, gerek
li hallerde mahkemelerde bilirkişi olarak görüş bildirme, Avrupa Birliği mevzuatını izlemek gibi 
görevleri yürütürken, yurt içinde bulunduktan sırada, vatandaş sorunlarının yanı sıra, Uluslararası 
Çalışma örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) başta ol
mak üzere uluslararası kuruluşlara raporlar sunulması, bunların uluslararası toplantılarda savunul
ması gibi görevleri yürütmektedirler. Bu görevleri yürütebilecek personelin istihdamının sağlan
ması amacı ile yurt dışı teşkilâtına atanacak personelin statüsü kariyer uzmanlığına dönüştürülmüş
tür. Düzenleme ile Ataşe Yardımcılığı ve Ataşelik unvanlarıyla yurt dışına atanmak üzere yapılan 
yarışma ve yeterlik sınavları yerine yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve yurt dışı işçi hiz
metleri uzmanlığı sınavları getirilmiştir. 

Yukarıda görevleri sıralanan ve yurt içinde yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına sahip per
sonelin, yurt dışı göreve atanırken Ataşe, Müşavir Yardımcısı ve Müşavir unvanlarıyla atanması ön
görülmüştür. Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk 
Memuru Statüsünü Haiz Personel ile İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelikte Protokol 
sıralamasında Ataşe Yardımcıları en alt düzeyde tanımlanmıştır. Yine diğer yabancı diplomatik mis
yonlarda Ataşe Yardımcılığı unvanı ya hiç kullanılmamakta ya da çok az sayıda düşük statüde per
sonel için kullanılmaktadır. Aynı müktesebe sahip kişilerin Ataşe Yardımcısı veya Ataşe unvanı ile 
yurt dışı sürekli görevlere atanmaları halinde malî haklarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. 
Düzenleme ile Bakanlığımıza herhangi bir malî yük getirilmemektedir. Bu nedenle yurt dışı teş
kilâtına sürekli görevlendirilecek personelin Ataşe ve daha üst unvanlar ile atanması öngörülmüş
tür. 

Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdür ve daha üst görevlerde bulunanların da, bu görev
lerde yurt dışına atanma tarihinden itibaren geriye doğru en az iki tam yıl görev yapmış olmak şar
tıyla yurt dışı teşkilâtına sürekli görevle atanabilmeleri imkânı sağlanmıştır. 
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Yurt dışına atanacak personelin atanma tarihinde geçerli, Yönetmelikte belirtilen dillerden 
birini Kamu Personeli Dil Sınavında en az (B) (son beş yıl içinde B veya son on yıl içinde A düzeyi) 
düzeyinde başarmış olduğunu belgeleme şartı getirilmiştir. Türkçenin genel kabul gördüğü ve kul
lanıldığı ülkelere yapılacak atamalarda bu koşul aranmayacaktır. 

Madde 20. - Bakanlığa bağlı sosyal güvenlik kuruluşları yeni kurulan Sosyal Güvenlik 
Kurumunun ilgili kuruluşu olarak ve Sosyal Güvenlik Kurumu ise Bakanlığa bağlı kuruluş olarak 
düzenlenmiştir. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Bakanlık bağlı 
kuruluşunun ilgili kuruluşları için açık düzenleme bulunmaması nedeniyle, madde metninde Bakan
lık bağlı kuruluşları ile, bağlı kuruluşlardan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir. 

Madde 21. - Bakan atama yetkisini devrederken, yeni kurulan ilgili kuruluşlar nedeniyle, bağ
lı kuruluşlar yanında bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarında atamaya ilişkin hükümleri saklı tutul
muştur. 

Madde 22. - Bu maddede bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar düzenlenmiştir. Bakanlık
ta, çalışma hayatı, uluslararası ilişkiler ve yurt dışı işçi sorunları, iş sağlığı ve güvenliği konularının 
uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülmesi amacıyla ihdas edilen Çalışma Uzmanlığı, Yurt Dışı İş
çi Hizmetleri Uzmanlığı ve tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı kadrolarına atanacakların özel yarış
ma sınavlarıyla uzman yardımcısı olarak alınıp, Uç yıllık yetiştirme sonucu yeterlik sınavlarıyla uz
manlığa atanmalarına ilişkin temel esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 23. - Bu maddeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde ve Yakın ve Orta 
Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmeleri kurulması amaçlanmıştır. 

Madde 24. - İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşların ilgili 
kuruluşlarının personelinin Bakanlıkta çalıştırılabilmesine imkân sağlayan düzenleme yapılmıştır. 

Madde 25. - Geçici maddeler 

Geçici Madde 9. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan yarışma ve yeterlik sınav
larında başarılı olan personele Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı unvanı verilmiştir. Madde kap
samında bulunan personelin tamamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilâtın
da Görevlendirilecek Personel Yönetmeliği uyarınca her biri yazılı ve sözlü olmak üzere yabancı dil 
ve meslekî ehliyet sınavları şeklinde yapılan yarışma sınavlarında başarılı olmuş, yine yazılı ve söz
lü olarak yapılan yabancı dil ve meslekî ehliyet (Ataşe Yardımcılığı ve Ataşelik Sınavları) yeter
lilik sınavlarına girip bu sınavlarda da başarılı olmuş personelden oluşmaktadır. Yurt dışına 
atanacak personelin statüsü, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdür ve üst görevlerde bulunan
lara tanınan istisna dışında kariyer mesleğine dönüştürülerek Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığı 
olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen nitelikleri haiz personel Yurt Dışı İşçi Hizmet
leri Uzmanlığı unvanından yararlandırılmıştır. 

Geçici Madde 10. - Bu Kanunda öngörülen Yönetmeliklerin en geç iki yıl içinde çıkarılması 
amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 1 1 . - Kurulacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesine İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin aynî ve nakdî mal var
lığının intikal etmesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukukî 
varlığına son verilmesi amaçlanmıştır. 
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Geçici Madde 12. - Bu madde ile bu Kanunda öngörülen Yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar uygulamada sorun çıkmaması amacı ile mevcut Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 13. - İşçi Sağlığı Daire Başkanlığının mevcut kadrolarının İş Sağlığı ve Güven
liği Genel Müdürlüğüne intikali, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde görevli 
bulunan personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 14. - Bu madde ile, Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az üç yıl hizmeti 
bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşullara sahip personele, yaş şartı aranmaksızın bir defaya 
mahsus olmak üzere açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına girebilme imkânı sağlanmıştır. Böy
lece, hem alanlarında uzmanlaşmış personelin hak ve menfaatleri korunmuş, hem de yeni ihdas 
edilen uzmanlıklar nedeniyle istihdam edilecek personelde sınırlamaya gidilmiştir. 

Madde 26. - Bu Kanunla yeni ihdas edilen uzmanlık kadrolarına atanacak personelin 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre ek gösterge, zam ve tazminatlardan yararlanmaları için madde 
düzenlenmiştir. 

Madde 27 ve 28. - Bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu primli rejim uygulayan sos
yal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayacak, aralarında koordinasyonu, norm ve standart 
birliğini sağlayacak, aktüeryal ve malî durumlarını izleyecek, ortak veri tabanı kuracak şekilde 
yapılandırılmıştır. Bu yapıda bir Kurumun Bakanlık ana hizmet birimi olarak örgütlenmesinin im
kân dahilinde bulunmaması nedeniyle Bakanlık bağlı kuruluşu olarak yapılandırılması öngörülmüş, 
primli rejim uygulayan sosyal güvenlik kurumları bu çatı altında toplanmıştır. Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun bu yapıya imkân vermemesi nedeniyle 
29 ve 30 uncu maddeler düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu için bir istisna sağlanmıştır. 

Madde 29. - Bu Kanunla iptali ve ihdası istenen kadroların Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede yer alması için madde düzenlenmiştir. 

Madde 30. - 506 sayılı Kanunda 4447 sayılı Kanunla emeklilik yaşının yükseltilmesi sonucu 
sigorta prim ödeme gün sayısı ve süresini doldurdukları halde emeklilik yaşına ulaşmadan işinden 
ayrılan kişilerin kıdem tazminatından yararlanmaları amacıyla 4447 sayılı Kanunla 1475 sayılı İş 
Kanununda düzenleme yapılmasına rağmen, Deniz İş Kanununda paralel bir düzenleme yapıl
mamıştır. Bu madde ile bu ihtiyaç giderilmektedir. 

Madde 31. - 1475 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıran
lar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbi olanların fazla çalışma ücretlerinde ar
tırım oranı % 50 iken, 854 sayılı Deniz İş Kanununda bu artırma % 25 olarak bırakıldığından, bu 
eksiklik giderilmiştir. 

Madde 32. - Bakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü, gerek hiyerarşik yapısı, gerekse kadrosu itibariyle, sosyal güvenlik kuruluşlarını 
bir çatı altında toplayıp, norm ve standart birliğini ve koordinasyonu sağlamak, aktüeryal ve malî 
durumlarını izlemek gibi görevleri gereğince yerine getiremediğinden kaldırılarak, yerine Bakan
lığın bağlı kuruluşu şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. 

Madde 33. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 34. - Yürütme maddesidir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 27.6.2003 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/294 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde esas komisyon olarak Plan 
ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Sosyal Güvenlik 
Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
26.12.2002 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde gündeme alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı başkanlığında yapılan toplantıda konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaş-
tırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurul
masına karar verilmiştir. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Balıkesir Milletvekili Tur
han Çömez, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile 
Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili Bayram Meral ve Mersin Milletvekili Hüseyin 
Güler'in seçildiği alt komisyon, başkanlığına Çorum Milletvekili Agah Kafkas'ı seçerek çalış
malarına başlamıştır. Alt komisyon 17.6.2003 ve 18.6.2003 tarihlerinde yaptığı toplantılarında Sos
yal Sigortalar Kurumu temsilcileri ile çalışma hayatının sosyal tarafları olarak bilinen TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ, TİSK ve İşçi Emeklileri Dernek temsilcilerini de dinlemiştir. 

Alt Komisyon yaptığı çalışmalarda ilgililerin görüş ve değerlendirmeleri sonunda yeni bir 
metin düzenleyerek Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyonumuz bu defa; 
19.6.2003 tarihinde yaptığı 13 üncü birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve 

Maliye bakanlıkları ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımlanyla söz 
konusu tasarıyı yeniden gündemine almıştır. 

Komisyonumuz yapmış olduğu bu birleşiminde alt komisyon tarafından hazırlanan yeni met
nin esas alınarak görüşülmesine karar vermiştir. 

Bu anlamda alt komisyon tarafından hazırlanan ve Komisyonumuz tarafından da benimsenen 
bu yeni metin ile , 

Tasarının; 

Amaç ve Kuruluş başlıklı 1 inci maddesinden kuruluşla ilgili son cümlesi metinden çıkarılarak 
3 üncü madde olacak şekilde ; yeniden düzenlenerek kabul edilmesi suretiyle, 

Tanımlar başlıklı 2 nci maddesi aynen kabul edilmesi suretiyle, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları başlığı altında 3 üncü maddesi olmak 

üzere; Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu ile ilgili hükmün metne eklenmesi suretiyle, 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri başlıklı 3 üncü maddesi, 4 üncü madde 
olmak üzere; Kurula Bakanın zorunlu hallerde katılamadığı durumda Kurul toplantılarına Bakanlık 
Müsteşarının başkanlık edebilmesi, ayrıca konu ile ilgili meslek kuruluşları ve konfederasyonların 
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temsilcilerinin de Kurula katılmaları amacıyla Madde metnine "veya Müsteşarın" ibaresi ve "Tür
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği işçiyi ve işvereni ve 
memur sendikalarını temsil eden konfederasyonlardan seçilecek birer temsilci" ibareleri eklenmek 
suretiyle, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri başlığı altında S inci madde olmak üzere; 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görevlerini içeren maddenin metne eklenmesi suretiyle, 

4 üncü maddesi, 6 ve 7 nci maddeler olmak üzere; ana hizmet birimleri ve yardımcı hizmet 
birimleri olmak üzere görevlerinin ayrı başlıklar altında maddeler halinde yeniden düzenlenmesi 
suretiyle, 

Personel başlıklı 5 ve atama başlıklı 6 ncı maddeleri, personel ve atama başlığı altında 8 inci 
madde olmak üzere; personel ve atamaya ilişkin hükümlerin tek madde altında toplanarak yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 

İlgili Kuruluşlar başlıklı 7 nci maddesinin metinden çıkarılması suretiyle, 

9 uncu madde olmak üzere; elektronik ortamda bilgi alışverişini sağlayan hükmün metne ek
lenmesi suretiyle, 

Çeşitli hükümler başlıklı 8 inci maddesi ile Geçici 1 inci maddesinin Geçici madde 1 olarak 
birleştirilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkın
da 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili değişikliklerle ilgili 
olarak; 

Çerçeve 9 uncu maddesi, çerçeve 10 uncu madde olmak üzere ; görüşülmekte olan tasarının 
kanunlaşması halinde adının, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanun" olarak değiştirileceğine ilişkin hükmün yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 10 uncu maddesi çerçeve 11 inci madde olmak üzere; aynen metne eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 11 inci maddesi çerçeve 12 nci madde olmak üzere; aynen metne eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 13 üncü madde olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı ile ilgili 

hükmün metne eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 12 nci maddesi çerçeve 14 üncü madde olmak üzere aynen metne eklenmesi suretiyle, 
13 üncü maddesi 15 inci madde olmak üzere; Bakanlık teşkilât şemasına "Yurtdışı İşçi Hiz

metleri Genel Müdürlüğü" ibaresinin "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" 
olarak değiştirildiğine ilişkin hükmün de madde metnine eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 14 üncü maddesi çerçeve 16 ncı madde olmak üzere; metnin çerçeve 15 inci maddesi 
paralelinde "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" nün görevlerine ilişkin bent
lerin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 15 inci maddesi çerçeve 17 nci madde olmak üzere; "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü" nün görevlerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 16 ncı maddesi çerçeve 18 inci madde olmak üzere; aynen metne eklenmesi suretiyle, 
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Çerçeve 17 nci maddesi çerçeve 19 uncu madde olmak üzere; bentler halinde yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

Çerçeve 20 nci madde olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez 
kuruluşundaki yardımcı birimlerin metne eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 21 inci madde olmak üzere;"Bilgi İşlem Dairesi" nin görevlerini içeren maddenin met
ne eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 18 inci maddesi, çerçeve 22 nci madde olmak üzere;"Çalışma meclisi" ile ilgili mad
denin yeniden düzenlenmesi ve metne yeni bir fıkranın da eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 19 uncu maddesi, çerçeve 23 üncü madde olmak üzere; aynen metne eklenmesi 
suretiyle, 

Çerçeve 20 nci maddesi, çerçeve 24 üncü madde olmak üzere; yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
Çerçeve 25 inci madde olmak üzere; Bakanlık kuruluşlarında atamaya ilişkin kanun hüküm

lerinin saklılığına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 22 nci maddesi, çerçeve 26 nci madde olmak üzere; yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
Çerçeve 23 üncü maddesi, çerçeve 27 nci madde olmak üzere; metne bir fıkra daha eklenerek 

yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
Çerçeve 28 inci madde olmak üzere; personele yapılacak ek ödemeye ilişkin hükmün metne 

eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 24 üncü maddesi, çerçeve 29 uncu madde olmak üzere; metne iki fıkra daha eklenerek 

yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
Çerçeve 25 inci madde altında düzenlenen Geçici 9,10,11,12,13 ve 14 üncü maddeleri çerçeve 

30 uncu madde altında ve Geçici madde 9 olarak tek geçici madde altında düzenlenmesi suretiyle, 
Kabul edilmiştir. 
Tasarının alt komisyonda görüşülmesi sırasında kanun tasarısında bulunmayan "Yakın ve Or

ta- Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanunu ile İlgili Değişiklikler" olmak üzere yeni bir 
"Üçüncü Kısım" oluşturulmuştur. Komisyonumuzca da kabul edilen bu bölüm ile; Yakın ve Orta 
Doğu Çalışma Eğitim Merkezinin günün koşullarına göre yeniden yapılandırılması, Merkezin 
adının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmesi ve bu neden
le kuruluş Kanununun adı da 7460 sayılı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Mer
kezi Teşkilât Kanunu" olarak düzenlenmesi suretiyle çerçeve 31,32,33, 34, 35, 36 ve 37 nci mad
delerin metne eklenmesi suretiyle kabul görmüştür. 

Bu anlamda metne eklenen; 
31 inci maddesinde 7460 sayılı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi günün koşullarına 

göre yeniden yapılandırılarak, Merkezin adı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Mer
kezi olarak değiştirilmek, bu nedenle kuruluş Kanununun adı da "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu" olarak tanımlanması ve Kanun metninde geçen 
tanımların Türkçeleştirilmesi ve yeni yapılanmaya uygun hale getirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 32 nci maddesi, 7460 sayılı Kanunun 1 inci maddesini Yakın ve Orta Doğu Çalışma 
Eğitim Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak yeniden yapılan
dırıldığından Teşkilât Kanununun amacı da Merkeze verilen yeni görevleri de kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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Çerçeve 33 üncü maddesi, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinin görevlerine ilişkin 
7460 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinin yeni yapılanmaya uygunluk sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 34 üncü maddesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bün
yesinde oluşturulması öngörülen Danışma Kurulu'nun teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 35 inci maddesi, eğitim merkezi bünyesinde oluşturulan danışma kurulunun görev
lerinin belirlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 36 ncı maddesi, eğitim merkezinde istihdam edilecek eğitim uzmanı ve eğitim uzman 
yardımcılarının göreve alınma ve yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 37 nci madde, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi idari personelinin yeniden 
yapılanma nedeniyle özlük haklarının korunması ve yeni ihdas edilen eğitim uzman yardımcılığı 
kadroları için açılacak sınavlara halen Merkezde çalışan ve eğitim ve diğer koşulları taşıyan per
sonelin yaş şartı aranmaksızın girebilmeleri, böylelikle merkezde deneyim sahibi personele kariyer 
uzmanlığı için olanak sağlanması ayrıca açıktan yapılacak atamalarda kısıtlamaya gidilmesinin sağ
lanması amacıyla 7460 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi suretiyle yeni maddeler eklenmiştir. 

Tasarının, 

Devlet Memurları Kanununda yapılması gerekli değişikliklere ilişkin olarak; 

Çerçeve 26 ncı maddesi, çerçeve 38 inci madde olmak üzere 7460 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklikler nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan 
değişikliklerin ve yeni ihdas edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman ve yardımcılarının 
özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması suretiyle, 

Çerçeve 39 uncu madde olmak üzere yine 657 sayılı Kanuna eklenen "Yurtiçi eğitim" ile ilgili 
hükmün metne eklenmesi suretiyle, 

3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
ile ilgili olarak; 

Çerçeve 27 nci maddesi, Çerçeve 40 inci madde olmak üzere 3046 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinde yapılan değişikliklerin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 28 inci maddesi, çerçeve 41 inci madde olmak üzere metne aynen eklenmesi suretiyle, 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak; 

29 uncu maddesi, 42 nci madde olmak üzere; yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

854 sayılı Deniz İş Kanunundaki değişiklikleri içeren 30 ve 31 inci maddeleri madde metnin
den çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 32 nci maddesi, çerçeve 43 üncü madde olmak üzere 3146 sayılı ve 7460 sayılı 
Kanunlarda yapılan düzenlemelere paralel olarak yürürlükten kaldırılan hükümlerin belirtilerek 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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44 Üncü madde olmak üzere, daha önce çıkarılmış olan ve bu Kanuna aykırı olmayan diğer 
düzenlemelerin ve işlemlerin uygulanmasına devam olunacağına dair düzenlemenin metne ilave 
edilmesi suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 33 üncü maddesi 45 inci madde olmak üzere düzenlenmesi ve Yürütmeye 
ilişkin 34 üncü maddesi, 46 ncı madde olmak üzere kabul edilmiştir. 

Tasarı başlığı da kabul edilen 10 uncu madde doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 

Üye 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Nükhet Hotar 

İzmir 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 

Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Başkanvekili 

Agah Kafkas 
Çorum 

Üye 
İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 

Üye 
Enver öktem 

îzmir 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Üye 

Şükrü Ayalan 
Tokat 

Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

(tmzada bulunamadı) 

Kâtip 
Bayram özçelik 

Burdur 

Üye 

Sabri Varan 

Gümüşhane 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

(tmzada bulunamadı) 

Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.7.2003 

Esas No. : 1/294 
Karar No. : 43 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21 inci Yasama 
Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, ancak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin erken genel seçimlerle yenilenmesi nedeniyle sonuçlandırılamayarak, İçtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince kadük sayılan "Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı", Hükümet tarafından 11.12.2002 tarihinde yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Söz konusu Tasan, Komisyonumuzun 8.7.2003 ve 9.7.2003 tarihlerinde yapmış olduğu 57 ve 
58 inci birleşimlerde Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye ve Adalet Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; ülkemizde faaliyet gösteren, zorunlu ve primli sisteme dayalı sosyal güvenlik 
kuruluşları SSK, BAĞ - KUR ve işsizlik sigortasını uygulayacak Türkiye İş Kurumu'dur. Sosyal 
güvenlik alanında kuruluşlararası norm ve standart birliği ile koordinasyonu sağlayacak; ortak bir 
veri tabanını oluşturacak; kuruluşların, aktüeryal ve malî durumlarını izleyip değerlendirecek bir 
kuruma ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması ve söz konusu sosyal güvenlik kurumlarının 
da bu kurumun ilgili kuruluşu haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması 

nedeniyle Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun kadrolarında gerekli düzenlemelerin yapıl
masının, 

- Ülke genelinde sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi, genel sorunların tartışılıp karara 
bağlanması için Kurum bünyesinde Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun kurulmasının, 

- İşçi Sağlığı Dairesi Başkanlığının kaldırılarak yerine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür
lüğünün kurulmasının, 

- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerinin 
günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır, 
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
-Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı çalışmadığı, sosyal güvenlik kuruluşlarının 

prim toplama usulüyle çalışmalarına rağmen primlerin düzenli tahsil edilmemesi nedeniyle büt
çeden her yıl büyük miktarlarda kaynağın bu kuruluşlara aktarıldığı, 

- Hükümetin sosyal güvenlik sistemini reorganize etmesine yönelik çalışmaların takdirle kar
şılandığı, ancak bu çalışmalar yapılırken sosyal güvenlik fonlarına dayalı bir modelin esas alın
masının daha yararlı olacağı, bu çerçevede sağlık sistemi ile sosyal güvenlik sisteminin birbirinden 
ayrılmasında yarar bulunduğu, 
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- Sosyal güvenlik kuruluşlarının birbirinden farklı esaslar çerçevesinde çalıştığı, kuruluşlar 
arasında norm ve standart birliği bulunmadığı gibi kuruluşlann kendi iç uygulamalarında da bir 
standardın sağlanamadığı, bu sorunların giderilmesi için bir sosyal güvenlik temel yasasının mut
laka çıkarılması gerektiği, 

- Sosyal güvenlikte ulusal standartları belirleyen bir temel yasa çıkarıldıktan sonra bu 
Tasarı'nın ve sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin diğer tasarıların görüşülmesinin doğru olacağı, 

- Tasarının olumlu düzenlemeler içerdiği, ancak bir alt komisyonda ele alınarak olgunlaştırıl-
masında yarar bulunduğu, esasen sosyal güvenlik kuruluşlarının teşkilat yasalarında gerekli 
değişiklikler yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin bir Tasarının gündeme alınması 
gerektiği, 

- Tasarı ile, sadece Sosyal Sigortalar Kurumu, iş Kurumu ile BAĞ - KUR'un yeni kurulacak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlanmasının öngörüldüğü, oysa Emekli Sandığının da kapsama 
alınarak bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanmasının norm ve standart 
birliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- Tasarının, sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmasında ve bunlar arasında norm 
ve standart birliğinin sağlanmasında görev alacak bir üst kuruluşun kurulmasını öngördüğü, 

- Sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki farklılıkların giderilerek prim ödeme ve kıdem esasına 
dayalı tek bir sistemin yürürlüğe konulmasının hedeflendiği, 

- Tasarı ile getirilen düzenlemelerin daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile yapıldığı, An
cak Anayasa Mahkemesinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmesi üzerine bazı kuruluş
ların yasal dayanaktan yoksun kaldığı, Tasarı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yasal bir dayanağa 
kavuşturulmuş olacağı, 

- Sosyal güvenlik alanında Hükümetlerin çok fazla hareket serbestisi bulunmadığı, alternatif
lerin sınırlı olduğu, bu çerçevede Hükümetin bir model belirleyerek bütün vatandaşları kapsayacak 
bir sağlık sigortasının da oluşturulacağı, ilerleyen yıllarda Emekli Sandığı ile bütün özel sosyal 
güvenlik kuruluşlarının sisteme dahil edilebileceği, 

İfade edilmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Komisyonumuz maddelerin görüşülmesi sırasında, 
tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun hazırladığı metin üzerin
den görüşmelere devam etme kararı almıştır. 

Metnin; 

-1 inci maddesi; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel bütçeye dahil bir kuruluş olarak öngörül
mesi nedeniyle madde metninde yer alan "kamu tüzel kişiliğini haiz" ibaresinin metinden çıkanl-
ması suretiyle, 

- 2, 3 ve 4 üncü maddeleri, aynen, 

- S inci maddesi; "malî hareketlerini izlemek" ibaresinin "malî işlemlerini ve tablolannı" şeklin
de değiştirilmesi ve madde metninde redaksiyon mahiyetinde düzenlemelerin yapılması suretiyle, 
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- 6 ncı maddesi; redaksiyon mahiyetinde olmak üzere, (a) fıkrasında yer alan "bilgisayar or
tamında bir araya getirerek" ibaresinin metinden çıkarılması, "malî hareketlerini" ibaresinin "malî 
işlemlerini ve tablolarını" şeklinde ve madde metninde geçen "benzeri görevler" ibarelerinin "diğer 
görevleri" şeklinde değiştirilmeleri suretiyle, 

- 7 nci maddesi, redaksiyon mahiyetinde düzeltmelerin yapılması suretiyle, 

- 8 inci maddesi, ikinci ve üçüncü fıkralarının, uygulamada bu düzenlemelere ihtiyaç ol
mayacağı anlaşıldığından metinden çıkarılmaları, beşinci fıkrasında sosyal güvenlik uzman yardım
cılığı sınavına alınacaklara 35 yaş sınırı getirilmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi aynen, 
- Geçici 1 inci maddesi, (B) fıkrasında sosyal güvenlik uzman yardımcılığı sınavına Bakanlık 

ve ilgili kuruluşlar personelinden katılacaklar için öngörülen üç yıl fiilen çalışma koşulunun beş yıl 
olarak değiştirilmesi ve 40 yaşını geçmemiş olmak şartının getirilmesi öngörülmek ve madde yürür
lük maddesinden önce gelmek üzere, 

- 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri aynen, 
- 16 ncı maddesi; birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde redaksiyon niteliğinde düzen

lemeler yapılması suretiyle, 

- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, aynen, 

- 26 ncı maddesi; madde ile 3146 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 36/A maddesinde düzen
lenen uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılma hususunda kurum dışından sınava katılacaklar 
için 35 yaş sınırı getirilmesi suretiyle, 

- 27 nci maddesi, aynen, 

- 28 inci maddesi ile 3146 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen 36/A maddesinin, yapılması 
düşünülen personel reformu kapsamında ele alınmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle metinden 
çıkarılması suretiyle, 

- 29 uncu maddesi, Tasarıdan çıkarılan madde nedeniyle madde numarasının 28 olarak teselsül 
ettirilmesi suretiyle, aynen, 

- 30 uncu maddesi; madde ile düzenlenen Geçici 9 uncu maddenin (D) fıkrasının, kadro ve un
van değişikliği nedeniyle kurum personelinin mağdur olmasını önleyecek şekilde yeniden düzen
lenmesi, (E) fıkrasına, fıkra kapsamında düzenlenen uzman yardımcılığı sınavına Bakanlık merkez 
ve taşra birimlerinde çalışanlardan katılacak olanlar için öngörülen üç yıl fiili hizmet şartının beş 
yıl olarak değiştirilmesi ve bunlar için 40 yaş sınırı getirilmesi suretiyle 29 uncu madde olarak, 

- 31 inci maddesi, 30 uncu madde olarak aynen, 

- 32 nci maddesi; "bu Bakanlığın kontrol ve denetimine tabi" ifadesinin gerek olmadığı düşün
cesiyle madde metninden çıkarılması suretiyle, 31 inci madde olarak, 

- 33, 34 ve 35 inci maddeleri; 32, 33 ve 34 Üncü maddeler olarak aynen, 

- 36 ncı maddesi; Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı sınavına katılacaklar 
için 35 yaş sınırı getirilmesi suretiyle, 35 inci madde olarak, 

- 37 nci maddesi; (A) fıkrasının 30 uncu maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak yeniden 
düzenlenmesi, (B) fıkrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman yardımcılığı sınavına 
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kurum personelinden katılacaklar için öngörülen Uç yıl fiilen çalışma koşulunun beş yıl olarak 
değiştirilmesi ve 40 yaşını geçmemiş olmak şartının getirilmesi, (C) fıkrasından "şahsa bağlı kad
rolarda olanlar hariç" ifadesinin, şahsa bağlı kadro uygulamasının genel personel politikasına uy
gun düşmediği düşüncesiyle metinden çıkarılması ve çerçeve madde numarasının 36 olarak tesel
sül ettirilmesi suretiyle, 

- 38 inci maddesi; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, uzman ve uzman yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 36 ve 152 nci maddelerindeki yerlerinin belirlenmesi açısından redaksiyon 
niteliğinde düzenlemeler yapılması suretiyle, 37 nci madde olarak, 

- 39 uncu maddesi; bu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenmesi öngörülen 
Ek 36 nci maddenin bütçeye ek malî yük getirmesi ve yurt içi eğitimin genel hükümler çerçevesin
de yapılmasının mümkün olması nedeniyle maddenin metinden çıkarılması suretiyle, 

- 40 ve 41 inci maddeleri, 38 ve 39 uncu maddeler olarak aynen, 

- 42 nci maddesi; 30 ve 37 nci maddelerde yapılan düzenlemelerle şahsa bağlı kadrolar uy
gulaması kaldırıldığından, madde metninin de buna göre yeniden düzenlenmesi ve maddeye ekli 
kadro listelerinin Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 40 inci madde olarak, 

- 43 üncü maddesi, 4linçi madde olarak aynen, 

- 44 üncü maddesi; uygulamada böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığından hareketle metin
den çıkarılması suretiyle, 

- Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 45 ve 46 nci maddeleri ise, 42 ve 43 üncü maddeler olarak ay
nen, 

Kabul edilmiştir. 
Ayrıca Tasarının başlığı kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
SaitAçba M. Alton Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyon Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Mahmut Göksu Ruhi Açıkgöz 
istanbul Adıyaman Aksaray 

Üye Üye Üye 
Bülent Gedikli Mehmet Zekai Özcan Osman Kaptan 

Ankara Ankara Antalya 
(İmzada bulunamadı) (Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye Üye Üye 
Mehmet Mesut Özakcan Ali Osman Şali Ali Kemal Deveciler 

Aydın Balıkesir Balıkesir 
(Karşı oy yazısı ektedir) (Karşı oy yazısı ektedir) 
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Üye 

Aziz Akgül 

Diyarbakır 
Üye 

M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Ali Topuz 

istanbul 

(imzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Üye 

Ömer Abuşoğlu 

Gaziantep 
Üye 

Nazım Ekren 
istanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkahn 

istanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 
Üye 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Üye 

Nurettin Canikli 

Giresun 

Üye 
Birgen Keleş 

istanbul 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Kıvılcım Kemal Anadol 
izmir 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 

(Karşı oy yazımız ektedir) 
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KARŞI OY YAZISI 
Sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi, sosyal güvenlik kurumlan arasında norm ve stan

dart birliğinin sağlanması ve buna ilişkin çeşitli görevleri yürütmek üzere kurulması öngörülen Sos
yal Güvenlik Kurumunun "İdarî ve malî bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, genel bütçeye dahil" olmak üzere kurulması öngörülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kurulması öngörülen yapı Türkiye'nin idarî yapısına uygun düş
memektedir. Türkiye'nin idarî yapılanmasında kamu tüzel kişileri Devlet, il özel idareleri, 
belediyeler ve köylerdir. Genel bütçeye dahil daireler, Devlet tüzel kişiliği içerisindedir. Bu 
dairelerin ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Sosya Güvenlik Kurumunun genel bütçeye dahil bir daire 
olarak Devlet tüzel kişiliği içerisinde ayrıca kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak kurulması 
idarî sistemimize uygun değildir. Genel bütçeye dahil bir kurumun, ayrıca bir tüzel kişiliğe sahip ol
maması, ya da tüzel kişiliğe sahip bir kurumun genel bütçeye dahil olmaması gerekir. Anayasada 
sayılanlar dışında bir kurum veya kuruluşun tüzel kişiliğe sahip olabilmesi için hizmet yönünden 
yerinden yönetim kuruluşu olması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu niteliğe sahip bir kurum da 
değildir. 

Tasarıda aralarında norm ve standart birliği sağlanacak sosyal güvenlik kurumları Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu olarak belirlenmiştir. T.C. Emekli Sandığı bu 
kurumlar arasında yoktur. Bu Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye'nin sosyal güvenlik 
politikalarını belirlemek ve sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliğini sağlamak 
yönündeki görevini yapabilmesi açısından çok önemli bir eksikliktir. Bu yapı ile anılan görevlerin 
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

Tasarının 35 inci maddesiyle kariyer unvanı olarak "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uz
manı" unvanı ihdas edilmektedir. Tasarı ile kurumda Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığında da Çalışma Uzmanı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı unvanları ihdas edilirken bu unvanlara ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim Uzmanı unvanına ihtiyaç yoktur. Ayrıca bakanlıklarda "Eğitim Uzmanı" kadrosu bulunmak
tadır. Bu düzenleme diğer bakanlıklardaki bu unvanın da kariyer unvanına dönüşmesi sürecini baş
latacaktır ki buna ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Tasarıya anılan hususlarda katılmıyoruz. 
Gürol Ergin Kıvılcım Kemal Anadol M. Akif Hamzaçebi 

Muğla İzmir Trabzon 
Ali Kemal Deveciler Birgen Keleş M. Mesut Özakcan 

Balıkesir İstanbul Aydın 
Osman Coşkunoğlu Osman Kaptan 

Uşak Antalya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAK
KİNDA KANUN (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE ÇALIŞMA 
VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
184 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞ
TİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU, 
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN, GENEL 
KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CET
VELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DENİZ İŞ KANUNUNUN BAZI MAD
DELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI, MADDELER İLE EK VE GEÇİCİ 

MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN) TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş ve Tanımlar 

Amaç ve kuruluş 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 
koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, 
aktüeryal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uygun
luğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Sosyal 
Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu idarî ve malî bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, genel bütçeye dahil bir kurumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı ise; bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve dört Daire Başkanından oluşur. 

Tanımlar 
MADDE 2. 
Bakanlık : 
Bakan : 
Kurum 
Başkanlık : 
Kurul 
Başkan : 
İfade eder. 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 3. - Kurul, Bakanın başkanlığında, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı, 

Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakan
ları tarafından görevlendirilecek en az Genel Müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdüründen oluşur. 

Kurul her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre top
lanır, sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir
leri kararlaştırır. 

Kurulun sekretarya işleri Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana ve Yardımcı Hizmet Birimleri 

MADDE 4. - Ana ve yardımcı hizmet birimleri ve görevleri şunlardır: 

a) Ana hizmet birimleri; 
1. Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı 
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini bilgisayar ortamında bir araya getirerek değer

lendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açıklamak, malî hareketlerini izlemek, ak-
tüeryal hesaplarını incelemek, gerekli raporları Bakana sunmak üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar 
arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek ben
zeri görevleri yapmaktır. 

2. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı 
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi 

için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalış
ma ve hazırlıkları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri 
almak, Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. 

3. Koordinasyon Daire Başkanlığı 
Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
İlgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri araştırmak, yazışmaları yürüt

mek, sigorta uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlayacak çalışmalar ve Başkanlıkça 
verilecek benzeri görevleri yapmaktır. 

b) Yardımcı hizmet birimi; 
Personel, Halkla İlişkiler ve İdarî İşler Daire Başkanlığı 
Personel, Halkla İlişkiler ve İdarî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, ilgili kuruluşların kapsamında olanlara hizmet 

sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını 
değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sekretaryasını yürütmek, Başkan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmaktır. 

Kurum, kendi teşkilâtında bulunmayan ve yukarıda belirtilen ana ve yardımcı hizmet birimleri 
dışındaki diğer ana ve yardımcı hizmet birimleri ile danışma birimleri için Bakanlık veya ilgili 
Kuruluşlarının danışma, ana ve yardımcı hizmet birimlerinden yararlanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel, Atama ve Kadrolar 

Personel 

MADDE 5. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri 
uygulanır. Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri 
bakımından Bakanlık Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. 

Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan ya da 
daimi kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu 
şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî haklan ile çalıştırılma usul 
ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan üc
retin Uç katını geçemez. 

Kurumun personeline yapılacak her türlü ödemeler ile diğer harcamalar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Atama 
MADDE 6. - Başkan ve Başkan Yardımcıları müşterek kararname ile, Daire Başkanları ve 

diğer personel ise Başkan tarafından atanır. Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı olarak atanacak
larda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır. 

Kurum, Sosyal Güvenlik Uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 in
ci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Sos
yal Güvenlik Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olum
lu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavında ve Kamu Personeli Dil Sınavında en az (C) 
düzeyinde başarılı olmaları halinde Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını alırlar. Üst üste iki defa 
yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak 
kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı un
vanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Uzman Yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönet
melikle belirlenir. 

Sosyal Güvenlik Uzmanları, Yönetmelik ile belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Kurumun 
çalışma konuları ile ilgili master veya sertifika programına gönderilebilirler. 

İlgili kuruluşlar 

MADDE 7. - Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır; 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 

b) Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 

c) Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çeşitli hükümler 

MADDE 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel 
Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar Kuruma devredilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda 
en az üç yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları taşıyan personel, Kurumca 
açılacak ilk uzman yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarış
ma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

İKİNCİ KISIM 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 9. - 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" 

MADDE 10. - 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzen

lemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştir
mek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görev
lerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 11.-3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 

g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, 
n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğin

ce idare edilmesini sağlamak ve denetlemek," 

MADDE 12. - 3146 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve 
yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlem
lerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

MADDE 13. - 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli 
"Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün 4 numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağ
lığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 14. - 3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (f) bendi (i) bendi olarak değiştirilmiş 

ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek, raporlar hazırlayarak kul
lanıma sunmak, 

g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatlarından doğan sosyal güvenlik haklarının 
korunması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazış
maların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek, 

h) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak," 

MADDE 15. - 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile madde başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Madde 12. - tş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

tş sağlığı ve güvenliği konularında; mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması 
yapmak, ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, etkin denetim sağlamak 
amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek, standart çalışmaları yapmak, normlar 
hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve 
benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek, yetki 
vermek, kişisel koruyucuların imalat ve ithalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, bu 
hususlarda usul ve esasları belirlemek, işyeri hekimleri ile bu konuda kontrol yetkisine sahip teknik 
elemanlara sertifika vermek, teknik elemanların eğitimini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını plan
lamak, programlamak, uygulanmasını sağlamak, istatistik düzenlemek, konu ile ilgili yayın ve 
dokümantasyon çalışmaları yapmak, meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları 
ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek has
talıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 

MADDE 16. - 3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü 
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek," 

MADDE 17. - 3146 sayılı Kanunun İS inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, 

soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
uygulamaları incelemek ve izlemek, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek, 
çalışma hayatının denetimi ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, istatistikleri tutmak, değerlendir
mek ve yorumlamak, özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, mevzuatta öngörülen ve 
Bakanlık Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
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îş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluktan ile çalışma usulleri tüzük ile 

düzenlenir." 

MADDE 18.-3146 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında, İş 
Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, îş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye îş Kurumu Genel Müdürü, Bakanlıklardan ve Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilci, 

Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, iş mühendisliği ve gündemdeki konularla ilgili dallarından Yüksek öğretim 
Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesi, 

En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlardan seçilecek üç işçi ve üç işverenden 
meydana gelir." 

MADDE 19. - 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yurtdışı sürekli göreve, Yurtdışı îşçi Hizmetleri Uzmanları, yurtdışında görevlendirmeye iliş
kin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başanlı olup, yurtdışında en az Uç yıl sürekli kadrolarda 
görev yaptıktan sonra, Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla, bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kad
rolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdür ya da daha üst görevlerde 
bulunanlar, bu görevlerde yurtdışına atanma tarihinden itibaren geriye doğru en az iki tam yıl çalış
mış olmak kaydıyla Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personel Yönetmeliğinde belirtilen 
esaslar dahilinde Ataşe, Müşavir Yardımcısı veya Müşavir unvanlanyla atanırlar. Yurtdışına 
atanacakların, atanma tarihinde Yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden (B) düzeyinde 
geçerli Kamu Personeli Dil Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gör
düğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurtdışı atamalarına iliş
kin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 20. - 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluş

ları şunlardır; 

a) Bağlı Kuruluşlar: 

1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 
2. Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi, 

3. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı. 
b) Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları: 
1. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
2. Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
3. Türkiye îş Kurumu Genel Müdürlüğü." 
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MADDE 21.-3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya 
ilişkin hükümler saklıdır." 

MADDE 22. - 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte 
aşağıdaki 3 6/A maddesi eklenmiştir. 

"Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar" 
"MADDE 36/A - Bakanlık merkez teşkilâtında Çalışma Uzmanı ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri 

Uzmanı, merkez ve taşra teşkilâtında tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu 
alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı 
sonucunda başarılı bulunanlar Çalışma Uzman Yardımcısı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardım
cısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Çalışma Uzman Yardımcılığına, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığına ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil 
almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılarının 
Kamu Personeli Dil Sınavında (B), diğer uzman yardımcılarının ise (C) düzeyinde başarılı olmaları 
halinde Çalışma Uzmanı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı un
vanını alırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya 
yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullan
mayanlar, Çalışma Uzman Yardımcısı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzman Yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanır
lar. Uzman Yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönet
melikler ile düzenlenir." 

MADDE 23. - 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra ilave edilmiştir. 

"Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazırlanacak bir 
yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir." 

MADDE 24. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 
"EK MADDE 1. - İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşların 

ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta çalıştırılabilir." 
MADDE 25. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 9. - Yurtdışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan 

sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurtdışında en az üç yıl sürek
li kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla, bağlı kuruluşun ilgili kuruluş
ları kadrolarında çalışan personel ile halen yurtdışında görev yapan personel, son iki yıl içinde 
olumlu sicil almış olmak koşuluyla Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığını hak kazanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumun
da ihdas edilen daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Bakanlıkça yayımlanır. 
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GEÇlCİ MADDE 11. - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye işletmesinin 
hukukî varlığı tş Sağlığı ve Güvenliği Genel MüdUrlüğU Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesi ile sona erer, ayni ve nakdi mal varlığı kurulacak "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi"ne intikal eder. 

GEÇİCİ MADDE 12. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mev
cut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı 
kadroları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne intikal eder. Kadro ve görev unvanları değiş
meyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğüne ait kadrolardan II sayılı listede yer alanlar iptal 
edilmiş, IV sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşal
maları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam, yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan 
memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar 
Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sos
yal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtında 
durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her tür
lü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birim
lerinde en az üç yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşullan taşıyan personel, Bakan
lıkça açılacak ilk uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk 
yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde girmeyenler bu haklarını kaybederler." 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 26. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
bölümünün, A) -11 numaralı bendindeki "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gel
mek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurtdışı İşçi Hiz-

. metleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları", "Devlet Bütçe Uzman
lığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt
dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına" ibareleri eklenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesinin II- Taz
minat bölümünün (A) özel hizmet tazminatı bendinin (H) alt bendinde "Devlet Bütçe Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı İşçi Hiz
metleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları" ibareleri eklenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin 1-Genel İdare Hiz
metleri Sınıfı (h) bölümünde yer alan "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
"Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanları" ibareleri eklenmiştir. 
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ÎKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'da 
Yapılan Değişiklikler 

MADDE 27. - 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki (1) bendi 
ilave edilmiştir. 

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dik
kate alınarak başkanlık şeklinde teşkilâtlanabilir." 

MADDE 28. - 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yüksek öğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili 
kuruluşları hariç, ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılmaları esastır." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişiklikler 

MADDE 29. - Bu Kanuna ekli I sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin 
bölümüne eklenmiştir. Ek II Sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli I 
sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cet
vellere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Deniz tş Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 30. - 854 sayılı Deniz tş Kanununun Kıdem Tazminatı başlıklı 20 nci maddesinin 1 
inci fıkrasına aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir. 

"5. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin 
(a) ve (b) alt bendlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 
inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme 
gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle," 

MADDE 31. - 854 sayılı Deniz iş Kanununun 28 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarı % 50 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz." 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 32. - 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) fıkrası ile 10 uncu maddesi yürür
lükten kaldırılmış, 3146 sayılı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"de Bakanlığın ana hizmet birimleri 
arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü ibaresi kaldırılmıştır. 
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MADDE 33. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 34. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakam 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakam 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

F. Ünlü 
Adalet Bakam 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/ Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
Kültür Bakanı V. 
M. Bostancıoğlu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Devlet Bakam 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. A. Çay 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Ora! 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 
Y. Okuyan 

Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Çevre Bakanı 
E Ay tekin 

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 

Y. Yalova 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı V. 
S. Oral 

içişleri Bakam 
S. Tantan 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 

Kuruluş ve Görevleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Tanımlar ve Kuruluş 

Amaç 

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm 
ve standart birliğini sağlamak, aktüeıyal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının 
kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere idari ve malî bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, kamu tüzel 
kişiliğini haiz, genel bütçeye dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilat, görev ve yet
kilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu, 
Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını, 
İfade eder. 
Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları 
MADDE 3. - Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleş
tirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri 
için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak, ilgili kuruluşları arasında koor
dinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini 
sağlamak, aktüeıyal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına 
uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir. 
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Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır; 
a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 

b) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğü, 

c) Türkiye îş Kurumu Genel Müdürlüğü. 
Kurum, gerektiğinde Bakanlık veya ilgili kuruluşlarının ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet 

birimleri ve danışma birimlerinden yararlanır. 
Başkanlığın teşkilât şeması Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 4. - Kurul, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları 

ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları 
tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye îş Kurumu Genel Müdürü ve 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği , işçi , işveren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından 
seçilecek birer temsilciden oluşur. 

Kurul, sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerek
li tedbirleri kararlaştırır. 

Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre top
lanır. 

Kurulun sekreterya işleri, Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri 
MADDE 5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, ve dört 

daire başkanlığından oluşur. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluş

ların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal 
hesaplarını incelemek, malî hareketlerini izlemek ve dört ayda bir kamuoyuna açıklamak, ortak 
veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak ve yabancı ülkelerle yapılacak sosyal 
güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak, 17.7.1964 
tarihli ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarla ilgili işlemleri yap
makla görevlidir. 

Ana hizmet birimleri 

MADDE 6. - a) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı 
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini bil

gisayar ortamında bir araya getirerek değerlendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açık
lanmak üzere hazırlık yapmak, malî hareketlerini izlemek, aktüeryal hesaplarını incelemek, gerekli 
raporları Bakana sunmak üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına 
ilişkin gerekli çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla görevlidir. 
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b) Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı 
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı; sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin 

korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik söz
leşmeleri için gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleştiril
mesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla görevlidir. 

c) Koordinasyon Daire Başkanlığı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri 

araştırmak, ortak hedef ve amaçlara yönelik projeleri belirleyerek bunlar arasında uyum ve birlik
teliği sağlayacak tedbirleri almak, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık
larla ilgili olarak Bakanlığa verilen görevleri yapmak, yazışmaları yürütmek, sigorta uygulamaların
da norm ve standart birliğini sağlayacak çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
makla görevlidir. 

Yardımcı hizmet birimi 
MADDE 7. - Personel ve İdari tşler Daire Başkanlığı 
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı; Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, 

Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, Kurum per
sonelinin atama, eğitim, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, ilgili kuruluşların personel 
sistemlerinin geliştirilmesine, norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak, 
ilgili kuruluşların kapsamında olanlara hizmet sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirilmesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını-değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sek-
retaryasını yürütmek ve Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla görevlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Personel ve Atama 

Personel ve atama 
MADDE 8. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy

gulanır. 
Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisası gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan ya 

da daimi kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleş
me ile çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî hakları ile çalıştırılma usul ve 
esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan üc
retin üç katını geçemez. 

Kurumun personeline yapılacak her türlü ödemeler ile diğer harcamalar, her yıl Bakanlık büt
çesinde açılacak özel bölüme Kurum için konulacak ödenekten karşılanır. 

İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili kuruluşların personeli Kurumda görevlendirilebilir. 
Başkan, Başkan yardımcıları müşterek kararname, daire başkanları ile diğer personel ise Baş

kan tarafından atanır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacaklarda en az dört 
yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır. 

Kurum, sosyal güvenlik uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek 
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öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sos
yal güvenlik uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönet
melikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Geçici Hükümler 

MADDE 9. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik 
bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik or
tamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar 
Kuruma devredilmiş sayılır. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az üç yıl fiili hiz
meti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Kurumca açılacak ilk sosyal 
güvenlik uzman yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarışma 
sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu hak
larını kaybederler. 

İKİNCİ KISIM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 10.-9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş

kilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. - 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güven

liğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak 
ve geliştirmek, yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 12.-3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak," 
"g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak," 
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"n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğin
ce idare edilmesini sağlamak ve denetlemek," 

MADDE 13. - 3146 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı 

ile bağlı kuruluşlar ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarından meydana gelir." 
MADDE 14. - 3146 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve 
yurtdışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlem
lerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

MADDE 15. - 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-
1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurtdışı İş
çi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür
lüğü", aynı maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel" in "Ana Hizmet Birim
leri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" 
bölümüne "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir. 

Bakanlık teşkilât şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
MADDE 16. - 3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Madde 11. - Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Yurt dışında çalışan Türk Vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 

mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda 
dönüşlerinde karşılaştıkları çeşitli meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla 
gerekli koordinasyonu sağlamak, 

b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma 
ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaş
maların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek, 

c) Bakanlık yurtdışı kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurtdışı birimleri 
vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu 
sağlamak, 

d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazış
maları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek, 

e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek, 
f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kul

lanıma sunmak, 
g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatlarından doğan sosyal güvenlik haklarının 

korunması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazış
maların, Bakanlık yurtdışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek, 
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h) Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine 

etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağ
lamak, protokol işlerini yürütmek, 

i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak, 

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağ

lanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir." 
MADDE 17. - 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Madde 12. - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalış

ması yapmak, 
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, 
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek, 
e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, tek

nik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve 
kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek, 

f) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yet
ki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu 
ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek, 

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında in
celeme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek, 

i) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korun
maları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge Laboratuvar-
lar in in çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge Laboratuvarlarının 

çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 18. - 3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü 
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 3 8 -

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. - 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, 

soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak, 
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek, 
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek, 
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler 

sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlar
ca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak, 

e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak, 
f) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruştur

maları yürütmek, 
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak. 
tş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile 

düzenlenir." 
MADDE 20. - 3146 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 20. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birim

leri şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü." 
MADDE 21.-3146 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 
"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
MADDE 22/A.- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir 

biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 
b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yön

temleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, 
c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli 
çalışabilirliğini sağlamak, 

d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak, 
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalış

ma ve işlemleri yapmak, 
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f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak, 

g) Bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu 
sağlamak, 

h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin 
temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarım belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazır
latmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak, 

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak." 

MADDE 22. - 3146 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

"Çalışma Meclisi; 

Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, tş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel 
Müdürü, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürü, Türkiye iş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden, 

Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi,çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş 
sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yüksek Öğretim Kurulunca 
seçilecek beş öğretim üyesinden, 

işveren sendikaları konfederasyonlarından Uç, işçi ve kamu görevlileri sendikaları kon
federasyonlarından birer , Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel 
kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, 

Meydana gelir. 

Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır." 
MADDE 23.-3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yurtdışı sürekli göreve, yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları, yurtdışında görevlendirmeye ilişkin 
mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurtdışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev 
yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında 
çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu 
görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar 
dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt
dışı görev süresi 4 yıldır. Yurtdışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belir
tilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere 
sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurtdışı atamalarına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 24. - 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı ve bağlı kuruluşları şunlardır: 
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1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
3. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 
MADDE 25. - 3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya 

ilişkin hükümler saklıdır." 
MADDE 26. - 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde baş

lığıyla birlikte eklenmiştir. 
"Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar 
MADDE 36/A. - Bakanlık merkez teşkilâtında, çalışma uzmanı ve yurtdışı işçi hizmetleri uz

manı, merkez ve taşra teşkilâtında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duy
duğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yanşma 
sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurtdışı işçi hizmetleri uzman yar
dımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönet
melikler ile düzenlenir." 

MADDE 27. - 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazır
lanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her 
birinin kuruluş sermayesi 300 milyar Türk Lirasıdır." 

"Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, ve iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil 
hükümlerine tâbi değildir." 

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren 
mal ve hizmetler ile ticari malların satışından elde edilecek brüt kârın, kurumlar vergisi ayrıldıktan 
sonra kalan kısmının en çok % 50'si fiilen çalışan ve işletme kârının artışına katkıda bulunan per
sonele; hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır." 

MADDE 28. - 3146 sayılı Kanuna 39 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
başlığıyla birlikte eklenmiştir. 

"Personele yapılacak ek ödeme 
MADDE 39 /A. - 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesindeki cezalar hariç, bu Kanun 

uyarınca tahakkuk ve tahsil olunan idarî para cezaları, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla, Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 
uyarınca tahsil olunan idarî para cezaları, işyerlerine verilecek Kurma İzni ve İşletme Belgeleri için 
miktarı, tahsil usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek paralar ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Mer
kezi Döner sermaye gelirleri ve sair gelirlerden yönetmelikle belirlenecek miktarı Bakanlıkça 
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açılacak bir hesaba yatırılır. Bu paradan Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu ve 
sözleşmeli personele, tutarlan oranları, diğer usul ve esasları personelin görev unvanı, çalışma 
verimi, hizmetin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler dikkate alınarak en yüksek devlet memuru ay
lığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 200' ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Yapılacak 
ek ödemeden damga vergisi hariç başka vergi resim ve harç kesintisi yapılmaz. Ek ödemenin 
dağıtım usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 29.-3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. - A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun 

ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta görevlendirilebilir, 
B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortam
da bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 30.- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 9.- A) Yurtdışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince 

yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurtdışında en az üç 
yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili 
kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurtdışında 
görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurtdışı işçi hizmetleri 
uzmanlığına hak kazanırlar. 

B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire 
başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmelik
lerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukuki varlığı en geç iki 
yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona 
erer, aynî ve nakdî mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşlet-
mesi"ne intikal eder. 

D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, şahsa bağlı 
kadrolarda olanlar hariç yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Bu Kanuna ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple 
olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar 
Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yeni bir kadroya atanırlar. Atama yapılıncaya kadar Bakanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde 
görevlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer özlük hakları (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere) şahıs
larına bağlı olarak devam eder. 
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İkinci ve üçüncü bentlerde sayılanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara 

atanmaları halinde bu kadrolarda kaldıkları sürece yapılacak her türlü ödemeler toplamının net 
tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler toplamının net tutanndan az 
olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmak
sızın tazminat olarak ödenir. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az üç yıl fiili 
hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk 
çalışma uzman yardımcılığı, yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği 
uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarışma sınav
larına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu hak
larını kaybeder." 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 31. - 27.2.1960 tarih ve 7460 sayılı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teş

kilât Kanununun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilât Kanunu" 
ve bu Kanunda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma Vekaleti" ibaresi 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı", "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi", "öğret
menler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştır
ma Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi 
Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 32. - 7460 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. - Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve ulus

lararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerin
de bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, bu Bakanlığın kontrol ve 
denetimine tabi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teş
kilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

MADDE 33. - 7460 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya 
kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini 
sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, 
işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, er
gonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, 
seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak," 

MADDE 34. - 7460 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığın

da, Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer tem
silci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi 
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar 
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Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, 
sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek öğretim 
Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur. 

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakan
lığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 35. - 7460 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek, 
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini 

yönlendirmek, 
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, 
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak." 
MADDE 36. - 7460 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Eğitim ve Araştırma Merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı çalıştırılabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ih
tiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel 
yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardım
cılığı kadrolarına atanırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul 
ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 37. - 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. - A) Bu Kanuna ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı kad

rolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş ve 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar 
Eğitim ve Araştırma Merkezinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni 
bir kadroya atanırlar. Atama yapılıncaya kadar Eğitim ve Araştırma Merkezince ihtiyaç duyulan 
işlerde görevlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer özlük hakları (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek 
üzere) şahıslarına bağlı olarak devam eder. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sayılanların Eğitim ve Araştırma Merkezindeki kadrolara atan
maları halinde bu kadrolarda kaldıkları sürece yapılacak her türlü ödemeler toplamının net tutarı, 
eski kadrolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler toplamının net tutarından az ol
duğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmak
sızın tazminat olarak ödenir. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en 
az üç yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşullan uygun personel, Eğitim ve 
Araştırma Merkezince açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yanş-
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ma sınavlarına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar 
veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, şahsa bağlı 
kadrolarda olanlar hariç yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler 

BİRÎNCl BÖLÜM 
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 38. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/l 1 numaralı bendine "Devlet Bütçe Uz

man Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalış
ma Uzman Yardımcıları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, iş Sağlığı ve Güvenliği Uz
man Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları", "Devlet Bütçe Uz
manlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, 
Yurtdışı işçi Hizmetleri Uzmanlığına, iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim Uzmanlığına", 

b) 152 nci maddesinin "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" 
bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin; 

1- (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güven
lik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, iş Sağlığı ve Güvenliği Uz
manları," 

2- (i) alt bendine "özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

c) 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (l/b) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (l/d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sek
reter Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", 
(l/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sos
yal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı işçi Hizmetleri Uzmanları, iş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

d) II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları 
(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkam", 

e) IV Sayılı Makam Tazminatı cetvelinin 2 nci sırasına "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendine "Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu 
Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendine "Kurum Başkanlığı" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", 

İbareleri eklenmiş ve II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan ,"Yakın 
ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü " ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 39. - 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde 
başlığıyla birlikte eklenmiştir. 

"Yurt içinde eğitim 
EK MADDE 36. - Mesleklerine ait yüksek öğrenimi bitirdikten sonra Devlet memurluğuna 

alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlara, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurumlar itibariyle ve 
yıllık olarak kurumlarının yılbaşındaki serbest kadrolarının binde birini aşmamak üzere belir
lenecek kontenjanlar dahilinde yürütmekte oldukları görev ve kadro unvanlarına ilişkin alanlarda 
yetiştirilmek amacıyla yurt içindeki lisans üstü eğitim-öğretim programlarına katılmak üzere aylık
lı izin verilebilir. Bu izin yüksek lisans için bir, doktora için iki yılı geçemez. Bu şekilde izin 
verilenlerden kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri feshedilir. Bunlara, 
katıldıkları eğitim-öğretimin gerektirdiği giderler ve harcırah ödenmez. Yurt içinde lisans üstü 
eğitim-öğretim için izin verilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
"Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. 

Bu madde uyarınca izin verilenler, izin süreleri kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Mec
buri hizmetin, izin verilmesine ilişkin programlardan mezun olunmasından sonra yerine getirilmesi 
ve iznin başlangıcından itibaren anılan programların normal sürelerinin azami iki katı kadar bir süre 
içerisinde başlaması zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine belirtilen 
şekilde başlayamayanlar ile mecburi hizmet yükümlülüğünün başlamasından önce memurluktan 
çekilenler, çekilmiş sayılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar izin süresin
ce kendilerine kurumlarınca yapılmış olan bütün ödemeleri iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. 
Mecburi hizmetlerine başlayıp da; yükümlü bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden memur
luktan çekilenler veya çekilmiş sayılanlar ile bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar 
mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 
Hesaplanan borç miktarı ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami 3 yıla 
kadar taksitlendirilebilir. 

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. Mecburi hizmet yükümlülüğünün 
08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren 
kurumlar arasında devri mümkündür. 

Yurt içinde lisans üstü eğitim-öğretim için izin verileceklerin seçilme usul ve esasları ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının 
birlikte hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir." 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 40. - 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
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"1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları 
dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilâtlandırılabilir." 

MADDE 41. - 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yüksek öğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili 
kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılmaları esastır." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 42. - a) Bu Kanuna Ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden 
çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin 
bölümüne eklenmiştir. 

b) Ekli (4) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli I sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde geçen "Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmet
leri Genel Müdürü" olarak , "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve Ekli (5) sayılı listede gös
terilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı cetvelin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, Ekli (6) sayılı lis
tede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden 
çıkarılmıştır. Ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi bölümüne eklenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 43. - a) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 un
cu maddesi, 40 inci maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakan
lığın ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi, 

b) 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât 
Kanununun 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ile bu Kanunda geçen "Öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 44. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki düzenlemeler uyarınca yapılmış olan 
ve bu kanuna aykırı bulunmayan işlemler geçerli sayılır. 

MADDE 45. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 46. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
BİRİNCİ KISIM 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar ve Kuruluş 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve 
standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, mali hareketlerini ve çalışmalarının 
kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabam oluşturulması için gerekli çalışmaları 
yapmak üzere idari ve mali bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, genel bütçeye 
dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 

Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu, 
Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını, 

İfade eder. 
Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları 
MADDE 3. - Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur. 
Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleş

tirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri 
için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak, ilgili kuruluştan arasında koor
dinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini 
sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, mali hareketlerini ve çalışmalannın kuruluş amaçlarına 
uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmakla görev
lidir. 

Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır; 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
b) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür

lüğü, 

c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. 
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Kurum, gerektiğinde Bakanlık veya ilgili kuruluşlarının ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet 

birimleri ve danışma birimlerinden yararlanır. 

Başkanlığın teşkilat şeması Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 4. - Kurul, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları 

ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları tarafın
dan görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kam, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, işçi, iş
veren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından seçilecek birer temsilciden oluşur. 

Kurul, sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerek
li tedbirleri kararlaştırır. 

Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre top
lanır. 

Kurulun sekretarya işleri, Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri 
MADDE 5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, ve dört 

daire başkanlığından oluşur. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluş

ların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal 
hesaplarını incelemek, mali işlemlerini ve tablolarını izlemek ve dört ayda bir kamuoyuna açık
lamak, ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak 
sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıklan yürütmek ve sonuçlandırmak ve 
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarla ilgili iş
lemleri yapmakla görevlidir. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 6. - a) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı 

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini değer
lendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlık yapmak, mali iş
lemlerini ve tablolarını izlemek, aktüeryal hesaplarını incelemek, gerekli raporları Bakana sunmak 
üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına ilişkin gerekli çalış
maları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

b) Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı 

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı; sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin 
korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmeleri için gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleş
tirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. 
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c) Koordinasyon Daire Başkanlığı 

Koordinasyon Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri 
araştırmak, ortak hedef ve amaçlara yönelik projeleri belirleyerek bunlar arasında uyum ve birlik
teliği sağlayacak tedbirleri almak, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık
larla ilgili olarak Bakanlığa verilen görevleri yapmak, sigorta uygulamalarında norm ve standart bir
liğini sağlayacak çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

Yardımcı hizmet birimi 

MADDE 7. - Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı; Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, 
Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personelin 
atama, eğitim, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, ilgili kuruluşların personel sistem
lerinin geliştirilmesine, norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak, ilgili 
kuruluşların kapsamında olanlara hizmet sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getiril
mesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sekretar-
yasını yürütmek ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Personel ve Atama 

Personel ve atama 
MADDE 8. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy

gulanır. 

İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili kuruluşların personeli Kurumda görevlendirilebilir. 

Başkan, Başkan yardımcıları müşterek kararname, daire başkanları ile diğer personel ise Baş
kan tarafından atanır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacaklarda en az dört 
yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır. 

Kurum, sosyal güvenlik uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte 35 yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel 
yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrolarına 
atanırlar. 

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönet
melikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 9. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik 
bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik or
tamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 
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İKİNCİ KISIM 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 10. - 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. - 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güven
liğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak 
ve geliştirmek, yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 12.-3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"e) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak," 

"g) iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak," 

"n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğin
ce idare edilmesini sağlamak ve denetlemek," 

MADDE 13. - 3146 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı 
ile bağlı kuruluşlar ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarından meydana gelir." 

MADDE 14.-3146 sayılı Kanunun S inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve 
yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlem
lerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir," 

MADDE 15. - 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-
1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurtdışı İş
çi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür
lüğü", aynı maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birim
leri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" 
bölümüne "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir. 
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Bakanlık teşkilat şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 16.-3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Dış İlişkiler ve Yurtdışı tşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Madde 11.- Dış ilişkiler ve Yurtdışı tşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Yurt dışında çalışan Türk Vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 

mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda 
dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak, 

b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma 
ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaş
maların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek, 

c) Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurtdışı birimleri 
vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu 
sağlamak, 

d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazış
maları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek, 

e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek, 
f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kul

lanıma sunmak, 
g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korun

ması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, 
Bakanlık yurtdışı teşkilatı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek, 

h) Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine 
etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağ
lamak, protokol işlerini yürütmek, 

i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak, 

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağ

lanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir." 
MADDE 17.-3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Madde 12. - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını, sağlamak ve mevzuat çalış

ması yapmak, 
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, 

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
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d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek, 
e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, tek

nik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve 
kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek, 

f) Kişisel koruyuculann ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yet
ki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu 
ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek, 

g) tş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında in
celeme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek, 

i) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korun
maları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

j) tş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge Laboratuvar-
larının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
îş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Bölge Laboratuvarlarının 

çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 18. - 3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"a) Bakanlık teşkilatı İle bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek," 
MADDE 19.-3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15. - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, 

soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak, 
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek, 
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek, 
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler 

sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlar
ca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak, 

e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak, 
f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları 

yürütmek, 
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak. 
İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile 

düzenlenir." 
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MADDE 20. - 3146 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birim
leri şunlardır: 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 

b) tdari ve Mali tşler Dairesi Başkanlığı, 

c) Bilgi îşlem Daire Başkanlığı, 

d) Savunma Sekreterliği, 

e) özel Kalem Müdürlüğü." 

MADDE 21.-3146 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

MADDE 22/A. - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir 

biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yön
temleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, 

c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli 
çalışabilirliğini sağlamak, 

d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak, 
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalış

ma ve işlemleri yapmak, 

f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için 
gerekli çalışmaları yapmak, 

g) Bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu 
sağlamak, 

h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin 
temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazır
latmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak, 

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 22. - 3146 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

"Çalışma Meclisi; 
Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel 

Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden, 
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Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi.çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş 

sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yüksek Öğretim Kurulunca 
seçilecek beş öğretim üyesinden, 

İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederas
yonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum 
ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, 

Meydana gelir. 

Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır." 
MADDE 23.-3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Yurtdışı sürekli göreve, yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları, yurtdışında görevlendirmeye ilişkin 

mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurtdışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev 
yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında 
çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu 
görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar 
dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt
dışı görev süresi 4 yıldır. Yurtdışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belir
tilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere 
sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurtdışı atamalarına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 24. - 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
3. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 
MADDE 25. - 3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya 

ilişkin hükümler saklıdır." 
MADDE 26. - 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde baş

lığıyla birlikte eklenmiştir. 
"Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar 
MADDE 3 6/A. - Bakanlık merkez teşkilatında, çalışma uzmanı ve yurtdışı işçi hizmetleri uz

manı, merkez ve taşra teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duy
duğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte 35 yaşından gün 
almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uz
man yardımcısı, yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardım
cısı kadrolarına atanırlar. 
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Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönet

melikle düzenlenir." 

MADDE 27. - 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlık, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazır
lanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her 
birinin kuruluş sermayesi 300 milyar Türk Lirasıdır." 

"Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, ve iş sağlığı ve güven
liği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hüküm
lerine tabi değildir." 

"iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren 
mal ve hizmetler ile ticari malların satışından elde edilecek brüt kârın, kurumlar vergisi ayrıldıktan 
sonra kalan kısmının en çok %'50 si fiilen çalışan ve işletme kârının artışına katkıda bulunan per
sonele; hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır." 

MADDE 28. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. - A) iş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun 

ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta görevlendirilebilir. 
B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortam
da bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 29. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇlCl MADDE 9. - A) Yurtdışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince 

yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurtdışında en az üç 
yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili 
kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurtdışında görev 
yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurtdışı işçi hizmetleri uzman
lığına hak kazanırlar. 

B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire 
başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmelik
lerin bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

C) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye işletmesinin hukuki varlığı en geç iki 
yıl içinde iş Sağlığı ve GUvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesinin kurulmasıyla sona 
erer, aynî ve nakdî mal varlığı "iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye işlet
mesine intikal eder. 

D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel MUdürü,Genel 
Müdür Yardımcısı (Sosyal Güvenlik Kuruluştan Genel Müdürlüğü), Daire Başkanı (Sosyal Güven
lik Kuruluşları Genel Müdürlüğü) kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanır
lar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, 
yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve taz
minatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kad
roların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, 
eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye 
kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat 
olarak ödenir. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl 
fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk 
çalışma uzman yardımcılığı, yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği 
uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları 
kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yanşma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her 
ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder." 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi 

Teşkilat Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 30. - 27.2.1960 tarih ve 7460 sayılı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teş

kilat Kanununun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu" 
ve bu Kanunda geçen "tcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma Vekaleti" ibaresi 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı", "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi", "öğret
menler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştırma 
Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Baş
kan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 31. - 7460 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. - Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve ulus

lararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde 
bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

MADDE 32. - 7460 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya 

kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini 
sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, 
işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, er
gonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, 
seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak," 
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MADDE 33. - 7460 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığın

da, Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurtdışı tşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
tş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer tem
silci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi 
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta tşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tşleri Genel 
Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye tş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, 
sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek öğretim 
Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur. 

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakan
lığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 34. - 7460 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek, 
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık yayın ve diğer faaliyetlerini 

yönlendirmek, 
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, 
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak." 
MADDE 35. - 7460 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Eğitim ve Araştırma Merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı çalıştırılabilir. 

6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ih
tiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte 35 
yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunan
lar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul 
ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 36. - 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCÎ MADDE 3. - A) Yakın ve Orta Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın 

ve Orta Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların 
görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uy
gun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görev
lendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, 
atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları top
lamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklan toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki 
fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutul
maksızın tazminat olarak ödenir. 
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B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en 

az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve 
Araştırma Merkezince açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yarış
ma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. 
Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa ol
sun girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 37. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "özürlüler Uzman 
Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uz
man Yardımcıları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yar
dımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları", "özürlüler Uzmanlığına" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurtdışı İş
çi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim Uzmanlığına", 

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A- özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin; 

1- (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güven
lik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uz
manları," 

2- (i) alt bendine "özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

c) I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (l/b) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (l/d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sek
reter Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", 
(l/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sos
yal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları", 

d) II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları 
(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı", 

e) IV Sayılı Makam Tazminatı cetvelinin 2 nci sırasına "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendine "Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu 
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Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendine "Kurum Başkanlığı" ibaresin
den sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", 

ibareleri eklenmiş ve II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan,"Yakın 
ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü " ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 38. - 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları 
dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilatlandırılabilir." 

MADDE 39. - 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yüksek öğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili 
kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 40. - a) Bu Kanuna Ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden 
çıkarılmıştır. 

b) Ekli (3) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli I sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde geçen "Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmet
leri Genel Müdürü" olarak, "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve Ekli (4) sayılı listede gös
terilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı cetvelin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, Ekli (5) sayılı lis
tede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden 
çıkarılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 41. - a) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 un
cu maddesi, 40 inci maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakanlığın 
ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi, 

b) 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat 
Kanununun 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ile bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇlCt MADDE 1. - A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar 
Kuruma devredilmiş sayılır. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az beş yıl fiili hiz
meti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte 40 
yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla, Kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı 
yarışma sınavına girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde 
her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler. 

Yürürlük 

MADDE 42. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 43. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TASARIYA EKLİ CETVEL V E LİSTELER 
EK-1 SAYILI CETVEL 

ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Müsteşar. Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri 

1. Çalışma Genel Müdürlüğü 

2. Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü 

4. Avrupa Topluluğu Koordinas-

nasyon Dairesi Başkanlığı 

Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. Personel Dairesi 

2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkanlığı 

3. Araştırma, Planlama ve 2. İdari ve Malî İşler 

Koordinasyon Kurulu Dairesi Başkanlığı 

Başkanlığı 3. Savunma Sekreterliği 

4. Hukuk Müşavirliği 4. özel Kalem 

5. Bakanlık Müşavirleri Müdürlüğü 

6. Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 

EK-1 SAYILI CETVEL 

SOSYAL GÜVENLİK K U R U M U BAŞKANLIĞI 

Ana Hizmet Birimleri 

1. Finansman ve Aktüerya Daire 

Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

2. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 

Daire Başkanlığı 

3. Koordinasyon Daire Başkanlığı 

(I) SAYILI LİSTE 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

K U R U M U : ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Yardımcı Birimler 

1. Personel, Halkla İlişkiler ve 

İdari İşler Daire Başkanlığı 

Sınıf 

GİH 
GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GlH 

Unvan 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel MUd. Yrd. 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

Kad.Der. 

2 
3 
5 

Adet 

1 
3 
6 
7 
5 
2 
2 
5 
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Sınıf 
GlH 
GİH 
GlH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GÎH 
GtH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GtH 
GtH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 

Unvan 
îş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 
Yurtdışı îşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı îşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı îşçi Hizmetleri Uzmanı 
Çalışma Uzman Yrd. 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Uzman Tabip 
Tabip 
Tabip 
Eczacı 
Eczacı 
Mühendis 
istatistikçi 
İstatistikçi 
Teknik Ressam 
Mütercim 
Mütercim 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar işletmeni 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 
Programcı 
Bilgisayar Mühendisi 
Çözümleyici 

Kad.Der. 
6 
8 
6 
1 
2 
3 
4 
8 
1 
2 
3 
6 
3 
4 
6 
7 
8 
1 
3 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
10 
5 
7 
8 
9 
10 
7 
10 
7 
6 
6 

TOPLAM 
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(I) SAYILI LÎSTE 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıf 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 

Unvan 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yrd. 
Finasman ve Aktüerya Daire Başkanı 
Sosyal Güvenlik Söz. Daire Başkanı 
Koordinasyon Daire Başkanı 
Personel, Halkla İliş. ve İdarî İşi. Dai. Bşk. 
Şube Müdürü 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 

Kfld.Der. 

6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 

TOPLAM 

Ad?t 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
13 
4 
5 
3 
4 
3 
2 

51 

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

Sınıf Unvan 
GİH Şef 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

Kad,Per, 
4 
1 
2 
3 
5 
6 
8 

Adet 
5 
5 
5 
5 
15 
10 
20 

TOPLAM 65 
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(IV) SAYILI LİSTE 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıf Unvan 
GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müdürü 
GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müd. Yrd. 
GİH Daire Başkanı 

KasLDgL 
1 
1 
1 

TOPLAM 

Adet 
1 
2 
5 

8 

(II) SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sımf 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvan 
İşçi Sağlığı Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 

Kad.Der. 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
6 
7 
9 
10 

TOPLAM 

Adet 
1 
10 
2 
2 
4 
1 
3 
6 
4 
6 
6 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

69 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER K O M İ S Y O N U N U N 
K A B U L ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL V E LİSTELER 

EK - 1 SAYILI CETVEL 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Mfisjejar Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri 

1. Genel Çalışma Müdürlüğü 
2. Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
3. tş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü 
4. Avrupa Topluluğu Koordinas

yon Dairesi Başkanlığı 

Danışma ve Denetim Birimleri Yardıma Birimler 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. tş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3. Araştırma, Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

4. Hukuk Müşavirliği 
5. Bakanlık Müşavirleri 
6. Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 

1. Personel Dairesi 
Başkanlığı 

2. İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanlığı 

3. Savunma Sekreterliği 
4. Özel Kalem 

Müdürlüğü 

Başkan 

EK - 1 SAYILI CETVEL 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 

Ana Hianet Birimleri 
1. Finansman ve Aktüerya Daire 

Yardımcı Birimler 
1. Personel, Halkla İlişkiler ve 

İdarî İşler Daire Başkanlığı 
2. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 

Daire Başkanlığı 
3. Koordinasyon Daire Başkanlığı 

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

K U R U M U : ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıf 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 

Unvan 
tş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
tş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd. Yrd. 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

KâİDfiL 

2 
3 
5 

Adet 
1 
3 
6 
7 
5 
2 
2 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Say ı s ı : 222) 



- 6 6 -

Sınıf 
GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 

Unvan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Çalışma Uzman Yrd. 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzmanı 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Uzman Tabip 
Tabip 
Tabip 
Eczacı 
Eczacı 
Mühendis 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Teknik Ressam 
Mütercim 
Mütercim 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Programcı 
Bilgisayar Mühendisi 
Çözümleyici 

Kad.Der. 
6 
8 
6 
1 
2 
3 
4 
8 
1 
2 
3 
6 
3 
4 
6 
7 
8 
1 
3 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
10 
5 
7 
8 
9 
10 
7 

10 
7 
6 
6 

TOPLAM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 6 7 -

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıf 

GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 

Unvan 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yrd. 
Finasman ve Aktüerya Daire Başkanı 
Sosyal Güvenlik Söz. Daire Başkanı 
Koordinasyon Daire Başkanı 
Personel, Halkla İliş. ve İdarî İşi. Dai. Bşk. 
Şube Müdürü 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd. 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 

Kad.Der. 

6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 

TOPLAM 

Adet 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
13 
4 
5 
3 
4 
3 
2 

51 

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

Sınıf 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 

Unvan 
Şef 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

KaiLP-gL 
4 
1 
2 
3 
5 
6 
8 

TOPLAM 

Adet 
5 
5 
5 
5 
15 
10 
20 

65 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 6 8 -

(IV) SAYILI LİSTE 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Sınıf Unvan 
GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müdürü 
GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müd. Yrd. 
GİH Daire Başkanı 

(II) SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

Ka4,Per, 
1 
1 
1 

TOPLAM 

Adet 
1 
2 
5 

8 

Sınıf 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvan 
İşçi Sağlığı Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 

Kad.per, 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
6 
7 
9 
10 

TOPLAM 

Adet 
1 
10 
2 
2 
4 
1 
3 
6 
4 
6 
6 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

69 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI CETVEL 

EK-1 SAYILI CETVEL 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Başkan 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanlığı 

Ana Hizmet Birimleri 
1.Finansman ve Aktûerya 
Daire Başkanlığı 
2. Sosyal Güvenlik Sözleşm 
Daire Başkanlığı 
3.Koordinasyon Daire Başk 



Ek-2 Sayılı Cetvel 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI 

BAKAN 

MÜSTEŞAR 

MÜSTEŞAR YRD. 

Çalışma Genel 
Müdürlüğü 

Dış ilişkiler ve Yurtdışı 
İşçi Hizmetleri Gn.Md. 

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Bakanlık 
Müşavirleri 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Basın ve Halkla 
İGşkier Müşavir. 

ÇSGB Bölge Müdürlükleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Arastama Merkezi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği GaMd. 

Avrupa B 
Koor. Da 

İSGÛM 

Savunma 
Sekreterliği 

İdari ve Mali 
İşler Dai.Bştc 

Personel 
Dairesi 

RaskanlıAı 

Yurt dışı Çalışma Muş.ve 
Ataşelikleri 

Ereğli Kom.Hav.Amele.Bir. ve 
Yrd.Sn 

Sosyal Güvenlik Kurum 
Başkanlığı 

Sosyal Sigortalar 
Kurumu 

Esnaf ve Sanatkarla 
Diğer.Bağ.ÇaJ.Sos. 

Kur.Gn.Md 

http://Kom.Hav.Amele.Bir


— 71 — 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 
SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
THS 

UNVANI 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd.Yrd. 
Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 
Çalışma Uzmanı 
Çalışma Uzman Yardımcısı 
Mütercim 
Programcı 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Uzman Tabip 
Tabip 
Tabip 
Mühendis 
İstatistikçi 

K/D 

2 
3 
5 
6 
8 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
6 
8 
7 
7 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
9 
7 
9 

10 
1 
3 
5 
5 
7 

TOPLAM 

APEPİ 
1 
1 
3 
1 
6 

19 
2 
1 
5 
5 

15 
4 
5 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
2 
1 
8 
1 
1 
6 
6 
8 
9 
1 
5 
2 
4 
4 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
1 

177 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 7 2 -

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GtH 
GlH 
GtH 
GlH 
GlH 
GİH 
GtH 

UNVANI 
Şef 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
tş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 
Ayniyat Memuru 
Mutemet 
Veznedar 

K/D 
4 
5 
6 
8 
6 
5 
5 

TOPLAM 

ADEDt 
4 
8 
7 

16 
1 
1 
1 

38 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 7 3 -

(2) SAYILI LtSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GİH 
GİH 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

UNVANI 
Sosyal Güvenlik Krl.Genel Müdürü 
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 
Genel Müdür Yrd. 
İşçi Sağlığı Daire Başkanı 
Daire Başkanı 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Sekreter 
Sekreter 
Sekreter 
Sekreter 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Dağıtıcı 

K/D 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
6 
7 
9 
9 

11 
7 

10 
11 
12 
13 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
7 
5 

TOPLAM 

APEPt 
1 
1 
2 
1 
5 

10 
14 
16 
13 
21 

2 
1 
2 
2 

15 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
6 
4 
1 
1 
4 
9 
4 
7 
2 
3 

177 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 7 4 -

(2) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GlH 
THS 
YHS 

UNVANI 
Mütercim 
Mütercim 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Şoför 
Şoför 
Teknik Ressam 
Hizmetli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 

K/D 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
9 
9 

10 
11 
9 
5 
8 
7 
5 

TOPLAM 

AJ2EPI 
1 
1 
6 
6 
3 

10 
1 
2 
2 

38 



- 7 5 -

(3) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLÎK KURUMU BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 

UNVANI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yrd. 
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı 
Sosyal Güvenlik Söz.Daire Başkam 
Koordinasyon Daire Başkanı 
Personel ve İdari îşl.Dai.Bşk. 
Şube Müdürü 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Programcı 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
İstatistikçi 
istatistikçi 

K/D 

4 
5 
6 
7 
5 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 
9 
3 
7 

TOPLAM 

APEPÎ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
7 
2 
8 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

61 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 7 6 -

(4) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MER.BŞK. 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YHS 

UNVANI 
Çal.ve Sos.Güv.Eğtve Arş.Mrk.Bşk. 
Çal.ve Sos.Güv.Eğt.ve Arş.Mrk.Bşk.Yrd. 
Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı 
Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı 
Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzman Yrd. 
Bilgisayar İşletmeni 
Kaloriferci 

K/Q 
1 
1 
5 
6 
7 
7 

12 
TOPLAM 

ADEDİ 
1 
2 
5 
5 

10 
1 
1 

25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 



- 7 7 -

(5) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 

UNVANI 
Yakın ve Orta Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd. 
Yakın ve Orta Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd.Yrd. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Kütüphaneci 
Memur 
Memur 
Sekreter 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen 
Teknik Ressam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 222) 

K/P. 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
6 
5 
6 
9 
7 

10 
11 
12 
7 
5 
6 

OPLAM 

ADEDİ 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

25 





Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 59) 

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin 
Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1/394) 

Not : Tasarı Başkanlıkça; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe ve İçişleri 
Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 13.1.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/295 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 



_ 2 — 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/290 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/300 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 
Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkın
da Kanun Tasarısı 

1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 

ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale 
Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/749 Karayolu Taşımcılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/802 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 

1/804 İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı 

1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savun

ma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 

1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve 
İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 

Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/890 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşmımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1/947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karay ip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredil
mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı 

Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 

Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1007 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 

Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1014 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, At

lantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları 
ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1040 Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25.10.1999 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/5237 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/462 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 3.6.1996 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/196-342/2397 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/732 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı 
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IC. 

Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23.6.1994 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-658/01029 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.1.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin 
Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6 Kasım 1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun ile, Türkiye Cum
huriyeti Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanlarına ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna hayat veren 
büyük Atatürk'ün en yakın silâh arkadaşları olan Kurtuluş Savaşı Komutanları için Ankara'da bir 
"Devlet Mezarlığı" tesisi öngörülmüş ve mezarlığın idamesi, muhafazası ve malî kaynaklarına iliş
kin hükümler getirilmiştir. 

Fakat, 22 Ağustos 1986 tarihinde vefat eden Atatürk'ün Millî Mücadele arkadaşı ve üçüncü 
Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın, Bakanlar Kurulunun 24 Ağustos 1986 tarihli ve 86/10926 sayılı 
Kararı ile Gemlik İlçesi Umurbey Kasabasında, 17 Nisan 1993 tarihinde vefat eden sekizinci Cum
hurbaşkanımız Turgut Özal'ın, Bakanlar Kurulunun aynı gün ve 93/4298 sayılı Kararıyla İstanbul'da 
gömülmelerine karar verilmiştir. Keza, 3374 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 11 Nisan 1987 tarih
li ve 3623 sayılı Kanunla değişik hükümleri uyarınca, merhum eski Başbakanlardan Adnan Men
deres'in ve eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'da bulunan mezar
larının, Bakanlar Kurulunun 25 Mayıs 1990 tarihli ve 90/486 sayılı Kararıyla İstanbul-Eyüp İlçesine 
nakledilmelerine karar verilmiştir. 

Ancak, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun kapsamına giren mezarların yapım, bakım, onarım, 
koruma ve yönetimleri için kanunen kaynak ve diğer gerekli imkânlar sağlanmış olduğu halde, ben
zeri imkân ve hizmetlere esas olacak düzenlemeler, Devlet Mezarlığı dışında bulunan bu mezarlar 
için bugüne kadar yapılmamıştır. 

Bu Kanun Tasarısı, ulusumuza ve ülkemize büyük hizmetler vermiş olan bu merhum zevatın 
mezarlarına ilişkin olarak, mevcut boşluğun doldurulması amacıyla düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, mezarının Bakanlar Kurulunca Devlet Mezarlığı dışında bulunması 
kararlaştırılan Cumhurbaşkanları ile eski Başbakan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüş-
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tü Zorlu ve Hasan Polatkan'm mezarlarının yapım, bakım, onarım, koruma ve yönetimi ile ilgili 
hükümler getirilmektedir. Madde, merhum Cumhurbaşkanları için, bundan böyle de süreklilik ar-
zedecek şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 2. - Kanun kapsamına giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme 
ve yapım işlerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten sonra bir protokolla 
mahallî belediyesine devri öngörülmektedir. Bu mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, 
yönetim ve benzeri işlerinin, işin bulunduğu belediyelerce yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. - Bu Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, projelendirme ve 
yapım giderleri için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine ödenek aktarılması hususunda, adı 
geçen Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Bu mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderlerini karşılamak 
amacıyla, bulundukları yer belediyelerinin bütçelerine ödenek aktarmaya, ilgili belediyenin talebi 
üzerine yine Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir. 

Diğer taraftan, bu Kanun kapsamına giren mezar ve ekleri için yapılacak harcamalar hakkında 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uy
gulanmayacağı öngörülmektedir. 

Madde 4. - Bu madde ile, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile mezarın bulunduğu yer 
belediyelerinin, bu Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen işleri için 
ilgili il özel idareleri, köyler ve bu amaçla kurulan vakıflarla işbirliği yapabilmeleri imkânı getiril
mektedir. 

Madde 5. - Bu madde ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususların, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. - Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 21.2.2003 
Esas No. : 1/394 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 25.10.1999 tarihinde 21 inci dönem TBMM Başkanlığına 

sunulan "Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı", söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından kadük olmuş ve 13.1.2003 tarihin
de, Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca esas 
komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tasarı, Komisyonumuzun 20.2.2003 
tarihli yedinci toplantısında, İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 6.11.1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanuna göre; 
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, 
- Devlet Başkanları, 
- Atatürk'ün en yakın silâh arkadaşları olan Kurtuluş Savaşı Komutanları, 
Ankara'da yapımı, bakımı ve onarımı Devlet tarafından karşılanan "'Devlet Mezarlığı"na 

gömülmüşlerdir. 
Atatürk'ün Millî Mücadele Arkadaşı ve Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Bakanlar 

Kurulu kararıyla Gemlik İlçesi Umurbey Kasabasında, Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, 
Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'da gömülmüştür. Eski başbakanlardan Adnan Menderes; eski 
bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'da bulunan mezarları, Bakanlar Kurulu 
kararıyla İstanbul Eyüp İlçesine nakledilmiştir. 

Ne var ki, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun kapsamına giren mezarların yapım, bakım, 
onarım, koruma ve yönetimleri için kanunen kaynak ve diğer gerekli olanaklar sağlanmış olduğu 
halde, Devlet Mezarlığı dışında bulunan bu mezarlar için benzeri olanak ve hizmetlere esas olacak 
düzenlemeler yapılmamıştır. 

Tasarı ile bu eksiklik giderilmeye çalışılmakta; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezar
lığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ile eski başbakanlar
dan Adnan Menderes ile eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve ek
lentilerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması 
devlet tarafından üstlenilmektedir. 

Tasarının amaç ve kapsamı düzenleyen 1 inci; çıkarılacak yönetmeliği düzenleyen 5 inci; 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi mezar ve eklerinin bakım, onarım, yönetim ve koruma görevini 
belediyelere vermektedir. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında belediye sınırları dışında 
bu görevin yürütülmesinde sıkıntı yaşanacağı endişesiyle il özel idarelerinin görevlendirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Böylece bu görev belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında 
il özel idarelerine ait olacaktır. Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ve 4 üncü maddelerinde de, Başkanlığa verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde 2 nci 
maddede yapılan değişikliğe paralel değişiklikler yapılmıştır. 4 üncü madde bu değişiklikle birlikte 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının 3 üncü maddesi malî hükümleri düzenlemektedir. Maddenin son fıkrasında, Kanun 
kapsamına giren mezar ve ekleri için yapılacak harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı öngörül
mektedir. Ancak Tasarının sevkedildiği dönemde yürürlükte olan 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun kapsamı daraltılmış olup bunun yerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çıkarılmıştır. Bu 
nedenle Komisyon üyelerimizce "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" ibaresi yerine "4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu" ibaresinin eklenmesi önerilmiştir. Ancak söz konusu 4734 sayılı Kanun in
celendiğinde şöyle bir hükme rastlanmıştır: 

"Madde 66. - Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek 
ve bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir." 

Bu hüküm karşısında, 3 üncü maddenin söz konusu üçüncü fıkrasının bu maddede kalmasının 
olanağı kalmamıştır. Bir istisna getirilecekse bunun Kamu İhale Kanununda yapılması gerekir. Böy
le bir değişiklik ise İçtüzük hükümlerini zorlayıcı bir nitelik taşır. 

Diğer taraftan Komisyonumuzda, bu hükmü çıkarmanın ve bu konudaki işleri Kamu İhale 
Kanunu kapsamına sokmanın bir sakınca yaratmayacağı; hatta belirli bir düzeyde yararlı da olacağı 
görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, mezarların oturması zaten belli bir zaman almaktadır. Bu 
süre içinde Kamu İhale Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için yeterli zaman bulun
maktadır. Dolayısıyla Kamu İhale Kanunu da hem gereksiz yere aşılmamış olmakta hem de bu konuda 
ortaya suiistimal çıkmasının önüne geçilmiş olmaktadır. Komisyonumuz bu görüş çerçevesinde, 3 ün
cü maddeyi yeniden düzenleyen ve maddenin diğer bölümlerini de bütçe tekniğine uygun hale getiren 
bir önergeyi kabul etmiştir. Madde önergede öngörülen bu değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 

1 

Üye 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
Üye 

Mehmet Siyam Kesimoğlu 

Şükrü Önder 
YalovE ı 

Kırklareli 
Üye 

Selami Uzun 
Sivas 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Üye 

Reyhan Balandı 
Afyon 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Üye 
Serpil Yıldız 

İzmir 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Üye 
Şevket Arz 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN 
BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Bakan

lar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı 
dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile eski Baş
bakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlar
dan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın 
mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, 
korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma 
yapılması ile ilgili hususları düzenlemektir. 

Görevli kuruluşlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun kapsamına 

giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştır
ma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten son
ra, bu mezarlar, bulunduğu yer belediyesine bir 
protokolle devredilir. Bu mezar ve eklerinin 
bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işleri, 
işin bulunduğu yer belediyelerince yürütülür. 

Malî hükümler 
MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına 

giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, 
projelendirme ve yapım giderleri için Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı bütçesine ödenek aktar
maya, adı geçen Bakanlığın talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Mezar ve eklerinin bakım, onarım, 
koruma, yönetim ve benzeri giderleri için 
bulundukları yer belediyelerinin bütçelerine 
ödenek aktarmaya, ilgili belediyenin talebi 
üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanun kapsamına giren mezar ve ekleri 
için yapılacak harcamalar hakkında, 1050 sayılı 
Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz 

İşbirliği 
MADDE 4. - Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı ile belediyeler, bu Kanun kapsamına giren 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN 
BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, 
başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Görevli kuruluşlar ve izin 
MADDE 2. - Bu Kanunun kapsamına 

giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştır
ma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten son
ra, bu mezarlar, bulunduğu yer il özel idaresine 
ya da belediyesine bir protokolle devredilir. Bu 
mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, 
yönetim ve benzeri işleri, işin bulunduğu yer il 
özel idareleri ya da belediyelerince yürütülür. 

Malî hükümler 
MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına 

giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, 
devir, temlik, projelendirme ve yapım giderleri 
için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan 
ödeneği bu Bakanlığın talebi üzerine Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı bütçesine ödenek aktar
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Mezar ve eklerin bakım, onarım, koruma, 
yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri 
Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenek, bulun
dukları yer il özel idareleri ya da 
belediyelerinin talebi üzerine bu bütçelere ak
tırılarak kullanılabilir. 

İşbirliği 
MADDE 4.- Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı ile il özel idareleri ve belediyeler, bu Kanun 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen iş
leri için; ilgili il özel idareleri, köyler ve bu 
amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği 
yapabilirler. 

Yönetmelik 
MADDE 5. - Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin hususlar, Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 
MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
/ Tez 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
T.Akyol 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. A tas oy 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kapsamına giren mezar ve eklerinin 2 nci mad
dede öngörülen işleri için, ilgili köyler ve bu 
amaçla, kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği 
yapabilirler. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi, 
başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 nci maddesi, 
başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi, 
başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 

V. Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
N. Tekine! 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Ulaştırrna Bakanı 
M Köstepen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Turizm Bakanı V. 
E. Şahin 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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