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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. ~ 
İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğünde meydana gelen faci

aya ve felaketzede yöre halkına yapılan yardımların yetersiz olduğuna ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek; 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun ekonomideki son gelişmelere ilişkin gündem di
şi konuşmasına da, Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral; 

Cevap verdiler. ' 
Erzuncan Milletvekili Mustafa Kul, İstanbul - Kâğıthane Belediyesince işten çıkarılan iş

çilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan da, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un yaptığı gün-

denvdışı konuşmada partilerine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, KİT Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, (6/615) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin Önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin 11.5.1993 tarihinden; 
(10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin 10.5.1993 tarihinden; 
İtibaren 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 
(9/15) ve (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının üyeleri, siyasî parti 

gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar ara
sından ad çekmek suretiyle seçildiler. 

Başkanlıkça, Meclis Soruşturması komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimlerinin yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un basında Ve televizyonda yer aldığı iddia edilen te
rörle ilgili beyanlarına ilişkin sorusuna (6/268), Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü; 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ile 
İlgili Kanunun uygulanmasına ilişkin sorusuna (6/304), Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral; 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık Köyü 
içme suyuna ilişkin sorusuna (6/347), Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri; 

İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara ulaşan gü
rültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusuna (6/371), Çevre Ba
kanı Bedrettin Doğancan Akyürek; 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusuna (6/379), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
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(6/231, (6/232), (6/302), (6/345), (6/346), (6/357), (6/369) numaralı sorular, ilgili Bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/275), (6/286), (6/300), (6/323) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili Bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/348), (6/349), (6/361), (6/364), 
(6/365), (6/366), (6/367), (6/368), (6/372), (6/373), (6/374), (6/376), (6/377) numaralı soru
lar, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan; 

(6/355), (6/362) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendi. 
(6/352) numaralı soru da, soru sahibi iki cevap gününde de hazır bulunmadığından, düştü. 
6 Nisan 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.45'te son verdildi. 

Fehmi Işıklar * 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Ali Günaydın 
İstanbul Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 5 . 1993 Perşembe 

Meclis Soruşturması Önergesi • 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 46 arkadaşının, Ümraniye - Hekimbaşı çöplü

ğünde meydana gelen olayda ihmal ve kusuru bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başknnvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Bosna-Hersek'teki Sırp Parlamentosunun, 

Barış Planını reddetmesiyle doğan yeni duruma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
tik sözü, Bosna-Hersek'teki Sırp Parlamentosunun dün gece barış planını reddetmesiyle 

doğan yeni durumla ilgili olarak, Zonguldak Milletvekili, DSP Genel Başkanı Sayın Bülent 
Ecevit'e veriyorum. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) ' 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşamsal önem 
taşıyan bir konuda bana söz hakkı verdiği için Sayın Başkana teşekkür ederim. 

Cumhurbaşkanı seçimi gündeme geldiğinden beri, ülkemizide, hemen bütün başka konu
lar gündemden düştü ve Türkiye, yine kendi içine kapandı. Oysa, şu sırada dünya gündeminin 
birinci maddesi Bosna-Hersek sorunudur ve bu konuda çok önemli gelişmeler yer almaktadır. 

Uzun tereddütlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton, seçim kampan
yası sırasında verdiği söze uygun bir tutum izlemeyi ve saldırgan Sırplara karşı askerî yaptırım 
uygulamayı kararlaştırmış gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Christopher de Avrupa'daki 
NATO üyelerini ve Rusya Federasyonunu ikna turuna çıkmış bulunuyor. Bu arada, Atina'da 
düzenlenen uluslararası toplantıda Bosna-Hersekli Sırpların lideri Karadziç, Vance Owven Planını 
ağır baskılar altında, ve gönülsüz olarak kabul etmiş gibi göründü; fakat, anlaşmanın uygula
nabilmesi için, Bosna-Hersek'teki Sırp Parlamentosunun onaylamasını şart koştu. Sırp Parla
mentosu ise, dünkü toplantısında, büyük o çoğunluğuyla anlaşmayı reddetti. Bu durumda, 
Amerika Birleşik Devletlerinin öncülüğünde ve Güvenlik Konseyinin şemsiyesi altında, daha 
çok NATO üyesi ülkelerin ve belki de Rusya'nın katılımıyla, saldırgan Sırplara karşı bir askerî 
harekât başlaması kaçınılmaz olmuştur. Harekât, derhal ve etkili biçimde başlatılmazsa, Amerika 
Birleşik Devletleri de, Birleşmiş Milletler de tüm inandırıcılıklarını yitireceklerdir. 
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Ne var ki, Yunanistan'a, Kıbrıs Rumlarına ve Sırplara yakınlığı bilinen Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Butros Gali, müdahale gücünün kendi komutasına verilmesini şart koşuyor. 
Bu şartı kabul edilirse Butros Gali, askerî harekâtı hem sınırlayıp sulandırabilecek, hem de 
istediği anda durdurabilecektir. Başta İngiltere olmak üzere, müdahaleyi sulandırmak isteyen 
bazı Avrupa ülkeleri de, Butros Gali'nin isteğine bir cankurtaran simidi gibi sarılma eğilimin
dedirler. 

Sırp Parlamentosu, barış planını reddederken, bunu ay sonunda halkoylamasına sunaca
ğını açıklamıştır. Ay sonuna kadar, belli ki, etnik temizlik ve işgal, büsbütün hızlandırılarak 
sürdürülecektir. Biraz önce verdiği demeçte, Amerikan Dışişleri Bakanı Ghristopher de bu ka
nıda olduğı nu belirtmiştir; fakat, İngiltere ile Rusya hâlâ ayak sürümektedir. Bosna-Hersek 
sorunuyla en yakından ilgilenmesi gereken Türkiye ise, tüm inisiyatifi elinden kaçırmıştır. Be
nim aylardır yaptığım uyarılara karşın Hükümet, Türkiye'de bir barış toplantısı düzenlemek
ten kaçınmıştır. Buna karşılık, Sırpları açıktan destekleyen ve Sırplarla birlikte Türklere ve Müs
lümanlara karşı bir Ortodoks Hıristiyan cephesi oluşturmaya uğraşan Yunanistan, Atina'da, 
bir sözde barış toplantısı düzenlemiştir; fakat, kurt inindeki bu barış toplantısına Türkiye'yi 
çağırma gereği bile duyulmamıştır, Türkiye'de çağırılmayışına tepki bile göstermemiştir. 

Şimdi Türkiye, hiç olmazsa, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde öngörülen askerî 
müdahalenin derhal ve etkili biçimde başlatılması ve Butros Gali'nin isteğinin reddedilmesi 
için bütün ağırlığını koymalıdır. 

Eğer saldırgan Sırplara karşı etkili askerî yaptırım derhal uygulamaya konulmazsa ve aynı 
zamanda mağdur durumdaki Boşnaklara uygulanan silah ambargosu da derhal kaldırılmaz-
sa, Türkiye, Boşnaklara her türlü silah yardımı yapacağını açıklamalıdır ve Adriyatik'te bunu 
engellemekle görevli NATO filosunun Türk komutanını da bu görevden çekeceğini belirtmelidir. 

Yunanistan, saldırgan Sırplara karşı alınan ambargo kararını aylardır bütün dünyanın gözleri 
önünde çiğniyor. Kıbrıs'ın Rum kesimine yerleşen 10 bini aşkın Sırp işadamı da, Güney Kıbrıs 
üzerinden ambargoyu sürekli deliyor. 

Bu durumda, Türkiye'nin de, Boşnaklara silah yardımı başlatmasını, hiçbir devlet veya 
kuruluş kınayamaz. İsrail bile, mağdur durumdaki Bosnalı Müslümanlara silah yardımı yap
makta olduğunu açıklamıştır. -

İsrail, soykırımdan kaçan Bosnalı Müslüman göçmenlere, sınır kapılarını da, Türkiye'den 
daha cömertçe açmıştır. Türkiye'nin, bu konularda, İsrail'in bile çok gerisinde kalmış olması 
utanç vericidir. 

Silah yardımı dışında, Türkiye'nin, Bosna-Hersek'e asker göndermesine gerek olmayabi
lir; ancak, eğer Rusya ve Yunanistan gibi, Sırplara dostluğu bilinen Ortodoks ülkelerin, ortak 
güce askerî birlik vermeleri kabul edilirse, o zaman Türkiye de askerî güce katılmakta diren
melidir. Türkiye'ye, herhalde Somali'den önce, Bosna-Hersek'te görev düşmektedir. 

Saygılar sunarım." (ANAP, RP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ecevit. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Sayın Ecevit'in, Bosna-Hersek'le ilgili önerilerine teşekkür ederiz.' 
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özellikle şunu belirtmekte yarar görüyorum : Hükümetimizin, Bosna-Hersek'le ilgili ola
rak bugüne kadar takip ettiği siyaset ve uyguladığı politikalar, girişimler gayet açık olarak bi
linmektedir. Eğer bugün belli bir noktaya gelinmişse, bunda Hükümetimizin büyük katkısı vardır. 

Gayrimeşru Sırp Parlamentosu, daha önce iki kez oybirliğiyle reddettiği Birleşmiş Millet
ler planını, dün bir kere daha reddetmiştir ve böylece, Bosna-Hersek sorunu, askerî yaptırım
lar konusunda, bir kere daha ciddî olarak gündeme gelmiştir. Bu gelişme, Sayın Ecevit'in de 
belirttiği gibi, Atina'da yapılan çalışmaların bir sonucu olmuştur. 

Sırplar, Bosna-Hersek sorununun çözümü konusunda bütün barışçı yolları tüketmiştir. 
Uluslararası toplumlarla ilişkilerinde, iyi niyetten uzak olduklarını, bir kere daha bütün dün
yaya kanıtlamışlardır. * 

Türkiye, Bosna-Hersek'te uğranılan saldırıyı ve cereyan eden insanlık dışı olayları, bugü
ne kadar şiddetle eleştirmiş, kınamış ve Bosna-Hersek'e bugüne kadar gerekli her türlü yardı
mı da yapmıştır. Şu husus gayet açık olarak bilinmelidir ki : Hükümetimiz, hiçbir zaman bu 
konuda inisiyatifi elden kaçırmamış, bilakis inisiyatifi daima elinde tutmayı başarmıştır. 

Bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Batılı üyelerine ve bazı Avrupa başkent
lerine yapılan söz konusu ziyaretler, çalışmalar ve bugüne kadar uygulanan müessir politika
lar, bunun bir neticesidir. Aynca, Sayın Başbakanımız, bu saldırıların Kosova-Sancak-Voyvodina 
ve Karacina-ya -bize doğrudan ulaşan son bilgilere göre- yayılması konusunda da, bütün dün
ya kamuoyunun dikkatini çekmiş ve Batı liderlerini müteaddit defalar bizzat uyarmıştır. 

Hükümetimiz, gerek Adriyatik'te onkol (on cali) kuvvetine bir gemi tahsis ederek, gerek 
18 uçağı bu maksatla göndererek, müessir politikasını devam ettirmiştir. 

Hükümetimiz, bu aşamada, uluslararası toplumun evrensel ilkeleri ihlaline aylardır sahne 
oJan Bosna-Hersek'te, saldırgana karşı yaptırımların -askerî yaptırım dahil olmak üzere- uy
gulanmasında her türlü gayreti göstermiştir. 

Türkiye, uluslararası toplumun, bugüne kadar Bosna-Hersek'teki vahşeti sona erdirmek 
amacıyla aldığı bütün kararlara fiilen katılmıştır. Ayrıca, Bosna-Hersek'te cereyan eden insan
lık dramına karşı da, bugüne kadar insanî yardımlardan hiçbir zaman geri kalmamış ve ülke
mizde, Bosna-Hersek'li sığınmacılara bağrını açmış ve her türlü yardımı, her türlü ilgi ve ala
kayı bugüne kadar göstermiştir. 

Ortaya çıkan durum, Hükümetimizce çok yakinen takip edilmektedir. Hakikaten, Sayın 
Ecevit'in dedikleri gibi, çok hassas günler beklenmektedir. Hiçbir endişe olmasın, Yüce Parla
mentoyla birlikte bu konu üzerindeki hassasiyetimizi devam ettirmekteyiz ve gelecek günleri 
de bu açıdan bakarak beklemekteyiz. 

Saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, birikmiş olan işçi alacaklarına ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 
BAŞKAN — İkinci olarak, işçi alacakları konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Emin 

Kul'a söz veriyorum. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birikmiş işçi alacakları ko

nusunda gündem dışı konuşmama başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum, özellikle 
Sayın Başkana, konuşma isteğimizi kabul buyurması dolayısıyla, şükranlarımı ve teşekkürleri
mi arz ediyorum. 
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Gerek toplu sözleşmelerden, gerek Tasarrufu Teşvik Fonu gibi, vergi iadeleri gibi zorunlu 
kanunî ödemelerden, gerekse sosyal yardımlar ve ikramiyeler gibi, fazla mesailer gibi, bir kıs
mı bilfiil yapılan çalışmalar karşılığı olan, bir kısmı yasalara ve toplu sözleşmelere uygun ola
rak ödenmesi lazım gelen işçi alacakları, maalesef ödenmemeye devam edilmektedir. 

Yüzbini aşkın belediye işçisinin 2.1 trilyona varan alacağı hâlâ Ödenmediği için, dün, be
lediye işçileri yurt çapında işi durdurma eylemi yapmış ve bir gün işi bırakma eylemini gerçek
leştirmiştir. 

27 Ocak 1993'te yine bu kürsüden bu konuyu dile getirerek, yüzbini aşkın belediye işçisi
nin alacaklarının niçin ödenmediğini ve ne zaman ödeneceğini. Hükümete sordum, tekrar bu
rada ifade ettim; fakat, yine bugün görüldüğü gibi, Hükümet sıralarında ilgili bakan yoktu 
ve hiçbir cevap alamadım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hükümet yok, Hükümet... 

EMİN KUL (Devamla) — 1993 yılı Ocak ayı başında, özellikle Koalisyon kanadı partile
rin belediye başkanlığını aldıkları illerden büyük bir çoğunluğunda, geniş bir şekilde işçi ala
cağı birikmiş bulunmaktadır. Örnek olarak sıralamak gerekirse; İstanbul'da, Ankara'da, Ada-
na'da, İzmir'de, Diyarbakır ve Mersin'de milyarlarca lira işçi alacağı ödenmemekte ve işçiler 
huzursuz edilmektedir. 1993 yılı Ocak ayı başında, örneğin Diyarbakır'da, biriken işçi alacağı 
50 milyardır ve işçi başına düşen alacak 25 milyondur. Mardin'de işçi alacağı 10 milyardır, işçi 
başına düşen alacak 25 milyondur. Ankara Sincan'da işçi başına 30 milyon lira işçi alacağı 
birikmiştir. Denizli Sarayköy'de, işçi başına 20 milyon lira işçi alacağı birikmiştir. İzmir Bele
diyesinde işçi başına 18 milyon lira alacak vardır. İskenderun Belediyesinde işçi başına 20 mil
yon lira alacak birikmiştir. Bunlar, 1993 yılı Ocak ayı başı itibariyle biriken alacaklardır. 

Bir taraftan işçi tasfiyesi, bir taraftan siyasî istihdam, bir taraftan, Kâğıthane Belediyesin
de gördüğümüz gibi, işçi çıkarması ve onları Ankara'ya kadar yürütecek bir isyana teşvik, ta
şeron çalıştırmaya devam, 650 bin işçinin 1993 yılı kamu sözleşmeleri konusunda bir tek ilerle
me olmaması, diğer taraftan da, biriken 2,5 trilyon liraya yakın işçi alacağının ödenmemesi... 

Acaba bu alacaklar niçin ödenmemektedir? Geçmişte fazla ücret mi verilmiştir? Eğer böy
leyse, bunu çıkıp buradan ikrar etmeleri gerekir. Çünkü, geçmişte yapılan propaganda, fazla 
ücret verilmediği noktasındadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — "Eskiden, ellerimiz kollarımız bağlıydı" diyorlardı, şimdi 
nereleri bağlı?! 

EMİN KUL (Devamla) — "Acaba, faiziyle birlikte mi ödeyeceksiniz bu alacakları?" diye 
sormuştum; ama cevap alamadım. "İşçilerin ne yapmaları gerekir?" diye sormuştum, hiçbir 
cevap alamamıştım. "Doğacak olaylardan Hükümet yetkilileri sorumludur" diye söylemiştim; 
yine bir cevap ve ses çıkmadı. 

İşte, 5 Mayıs Çarşamba günü işçiler yurt çapında işi bıraktı. 
Ihkakı hakka yol veren bir hükümet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu tutumla işçiler her 

gün tahrik edilmektedir. Bu tutumla, işçiler her gün yasa dışı mücadelelere sevk edilmektedir. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Fazla ücret verilmedi. 
EMİN KUL (Devamla) — Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'in başkanlığında bu konuda 

kurulan bir heyetin çalışma yaptığı ve bunların tasfiye edileceği söylenildiği halde, bugüne ka
dar hiçbir tasfiye söz konusu değildir. 
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Bugün Belediye-tş Sendikasının yöneticileri Ankara Şubesinde açlık grevine başlamışlar
dır. özellikle İktidar kanadı milletvekillerinin bu arkadaşlarımızı ziyaret etmelerini öneriyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, konuşmanızı tamamlamanız için '1 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — Belediye-tş Sendikasının Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bu 

arkadaşlarımız, Ankara'nın göbeğinde bir parkta açlık grevine başlamışlar; ama, polis marife
tiyle kendilerine mani olunmuştur. 

Kendilerine polisi göndermesini bilenler, paralarını da göndermesini bilmelidirler... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) -

Değerli milletvekilleri, "Acaba, bu alacaklar geçmişten mi kalmıştır?" diye bir sual de 
varit olabilir. 

Seçimlerin yapıldığı tarihe kadar 40 bin belediye işçisine 140 milyar ödenmesi planlanan 
borç vardı; ama, bugün ödenmeyen miktar 2,5 trilyon liraya yaklaşmıştır. Dolayısıyla, biriken 
alacak, siyasî iktidarın kurulduğu günden bu yana artarak devam eden bir alacaktır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sadece borçları değil, ayrıca sigorta borçları da vardır... 
EMİN KUL (Devamla) — İlgili bakanların bu konuda açıklama yapmalarını istirham edi

yor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, değerli Başkana, bana konuşma fırsatı verdiği için 
tekrar şükranlarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Emin ağabey, Sosyal Sigortalara olan borçları bu rakamın 

dışındadır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kul. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Kul'un konuşmasını dikkatle dinledim. Bildiğiniz gibi, Hükümet olduktan sonra 
2.7.1992 tarihinde 3836 sayılı Tahkim Kanununu çıkardık ve belediyelerin aşağı yukarı 7 tril
yon 800 milyar borcunu tahkim ettik. Bu, belediyelere yaptığımız ciddî bir kaynak transferidir. 
Hükümet olarak, aşağı yukarı ilk işimiz bu kaynak transferi olmuştur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — SHP'li belediyeler hakkında!.. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Kanunlar uygulanırken SHP'li, Doğru 
Yol'lu, ANAP'lı diye ayrım yapılmaz ve bildiğiniz gibi, bütün belediyelere uygulanır. 

7 trilyon 800 milyarlık bir kaynak aktarılmıştır; ama, bu demek değildir ki, belediyelerin 
sorunları çözülmüştür. Türkiye'de belediyeler, mahallî idareler sorunludur, eskiden beri sorun
ludur. Mahallî idarelerimiz malî özerkliğe sahip değildir, kendi ayakları üzerinde duramamak-
tadırlar. Hükümet olarak, idarî reform içerisinde, belediyeleri ve diğer mahallî idarelerimizi 
kendi ayaklan üzerlerinde duracak bir yapıya kavuşturmak için idarî reform tasarısını getir
dik. Yalnız, bu tasarı kanunlaşana kadar, acil sorunun çözümü için İller Bankasından Maliye 
Bakanlığı aracılığıyla 1 trilyonluk kaynağın bir kısmını kullandırdık. Ama yeterli mi?.. Yeterli. 
değil. Burada yapılacak bir iş var : Belediyelerimizin, hizmet üretirken, öncelikleri iyi tespit 
etmeleri lazım, önce, işçinin karnını doyuracak parayı ödesinler, ondan sonra hizmet ayarla
masını yapsınlar. İşçisinin karnı açken, göstermelik yatırımlar da yapılmamalıdır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 
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İşin bir kısmı buradadır. Belediyer açısından baktığınız zaman, personel giderlerinin Öden
mesi zarurî tertiplerdir. tkinci yapılacak iş, idarî reformla... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Fazla adam almasınlar. 
. ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakan, buraya da bakın. 

DEVLET BAKANI AKİN GÖNEN (Devamla) — Konuşma muhatabım Genel Kurulu
nuz ama, değerli konuşmacıya da bilgi sunma ihtiyacı duyuyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz da geçmişlerinden bahsedin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Benim için, konuşan arkadaşımız çok 

kıymetlidir; ona cevap verme ihtiyacı duydum. Müsaade ederseniz eğer, sabredebilirseniz, bi
razcık aydınlatmak istiyorum. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Geçmişlerini hatırlatın Sayın Bakan! 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — 8 trilyonluk bir kaynağı, Hükümet olur. 

olmaz belediyelere tahkim yoluyla aktaran Hükümet, gerçek bir reform yaparak, mahallî ida
releri güçlendirme çabasındadır. Çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir. Ama, belediyelerimi
zin de gerçek bütçe yapmaları, personel giderini karşılayacak kaynağı ayırdıktan sonra diğer 
fasıllara geçmeleri tavsiye olunur ve bu bir kanun gereğidir. 

Konu, belediyelerle işçiler arasındaki bir hukukî sorun olmakla birlikte, Hükümet, genel 
asayiş açısından konuya eğilmiş, bir komisyon kormuştur, ciddî tarzda da problemin halli için 
gayret gösteriyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne zaman? 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Desteklerinizle, buraya gelecek olan 

Belediye Kanunu ye Belediye Gelirleri Kanununu geçirirsek, eh kısa sürede bu problem kökten 
halledilecek. Mahallî özerkliği olan, sağlam, kendi ayakları üzerinde duran belediyeler plması 
lazım. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Onbinlerce partizan adam aldınız; Hazineyi verseniz yetmez 
onlara! 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Geçmişte ne kadar tahsisat aldılar, onu da açıklasınlar. 
' DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Ben, burada şunu ifade etmek istiyo

rum : Burada Sayın KuPun okuduğu bir belediyemiz var; kadrolu işçi sayısı kadar geçici işçi 
kadrosu kullanmış. Bakıyorsunuz, bu, zaman dilimi içerisinde, daha da artıyor. 

Bunları yapan belediye, dikkat ederek, sarflarını da ayarlaması lazım. Problem, toplu
mun problemidir, Hükümet titizlikle üzerinde durmaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu çıkana 
kadar, kısa sürede değiştirilmesi gerekenleri içeren kanun geliyor, bu hususta desteğinizi bek
liyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Belediyeleri ne hale getirdiniz! Batırdınız belediyeleri... (ANAP 

sıralarından gürültüler) -
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Belediyeleri siz ne yaptınız?! 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) Bu

yurun efendim. 
İki günden beri, gündem dışı konuşmayı, çok sayıda milletvekilimiz yapıyor!.. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın milletvekilimiz eski belediye baş
kam oldujğundan, meseleyi biliyor sanıyorum. 
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CENGİZ BULUT (izmir) — Batırdınız belediyeleri, hatırdınız! (ANAP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

3. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, "Trafik Haftası" dolayısıyla, trafik 
ve trafik kazalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, trafik ve trafik kazaları konusunda, Bingöl Milletvekili Sayın 
Hüsamettin Korkutata'ya söz veriyorum; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Trafik 
Haftası" dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ülkemizde, Meclisimizde ve kulislerimizde bugünlerde yoğun bir siyasî trafik var. Bu yo
ğun siyasî trafik içinde, hem Trafik Haftasını hem de trafiği unutmuşa benziyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eğer bu trafik sorunu gerçek anlamıyla halledilmezse, halk nezdinde 
hepiniz, oylarla trafik kazasına uğrayacaksınız! Dolayısıyla, bu meselenin ciddî olarak ele alın
ması gerekir, buna inanıyorum. 

Ülkemizde, her yönüyle, trafik, daima baş sorun olmuş ve baş sorun olarak da devam 
etmektedir. Bugüne kadar trafik sorununun, hükümetler tarafından ciddî olarak ele alınmadı
ğı kanaatindeyim. Eğer bu sorun ciddî olarak ele alınsaydı, bugünkü acımasız rakamlar ve bu 

. trafik keşmekeşliği de zaten olmazdı. 
Trafiğin enine ve boyuna bu Mecliste görüşülmesi, gerekli önlemlerin ve yasal düzenleme

lerin yapılabilmesi veya yapılabilmelerine bir olanak hazırlanması için, 28.2.1991 tarihinde -
yani bir yılı aşkın bir zaman önce- Meclis araştırması önergesi verdik^ Bu Meclis araştırması 
önergesi, bugüne kadar maalesef görüşülmedi. Birçok konu, bu Meclise, Öncelikle Danışma 
Kurulu tarafından getirildi; fakat, nedense, çok daha önemli olan bu konu getirilemedi. 

Zaten, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 125 inci maddesi, hükümetlerce ilk ve 
ortaokullarda zorunlu trafik dersi konulmasını öngördüğü halde, maalesef bugüne kadar cid
dî olarak okullarımızda bu uygulamaya geçilememiştir. 

Bugün, dokuz bakanlık, belediyeler, değişik şekillerde dolaylı veya dolaysız, Trafik Kanu
nuyla, trafikle ilgilidir; fakat, bunları doğru dürüst koordine eden herhangi bir merci yoktur. 
İçişleri Bakanlığının 24 dairesinden sadece bir dairesi olan Trafik Dairesi, maalesef bu koordi-
neyi daire zaviyesinde gerçek anlamda yerine getiremediği gibi, müessir de olamamaktadır. Do
layısıyla, gerçekten, trafik, bugün ciddî olarak ele alınması gereken bir meseledir. 

Trafik yükü, bütün ağırlığıyla, acımasızlığıyla karayollarına yüklenmiştir. Karayollarımız, 
1965 yılında devlet yolu, il yolu dahil olmak üzere, 59 bin kilometre iken, maalesef bugün an
cak 61 bin kilometredir. 33 yılda alınan mesafe, her şeyi ortaya koyuyor. 

Bunun yanında, son yıllarda otoyollara ağırlık verilmiş ve bugüne kadar da 750 kilometre 
yol yapılmıştır. Tabiî ki, her 10 kilometrede, 15 kilometrede bir açılış yapıldığı için, son günler
de de zannedersem... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkutata, sözünüzü tamamlamak için bir dakika veriyorum. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — İki dakika rica etsem Sayın Başkan... Hem 

trafiğin hem de Bingöl'ün bu kürsüden çok alacağı var. Onun için... 
BAŞKAN — Ama çok önemli kanunlar var, onları da bitirmek zorundayız Sayın Korkutata. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — Teşekkür ederim. , •' 
Evet değerli arkadaşlar, gerçekten bu 750 kilometre yolda rüşvetler, dedikodular ayyuka 

çıkmıştır. 
Tabiî ki, trafik sorununu beş dakika içinde burada anlatabilmek mümkün değildir. Ger

çek anlamda trafik konusunun ele alınması için, Meclis araştırması önergemizin bir an önce 
Danışma Kurulu marifetiyle gündeme getirilmesi ve burada konuşularak, bu konuya acilen bazı 
düzenlemeler getirilmesi hususunda hepinizin yardımlarını istirham eder, saygılar sunarım. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkutata. 
Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Kaya Erdem'in, (9/16) esas numaralı Soruşturma Komisyonu üye

liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/153) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında komisyondan istifa tezkereleri vardır oku

tuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
9/16 Sayılı Soruşturma Komisyonu üyeliğinden mazeretim nedeniyle istifa ediyorum. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Kaya Erdem 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, (9/15) esas numaralı Soruşturma Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/154) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum 9/15 Esas No.'lu Soruşturma Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Atilla Mutman 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/155) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum KlT Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halit Dağlı 
Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 46 arkadaşının, Ümraniye • Hekimbaşı çöplü
ğünde meydana gelen olayda ihmal ve kusuru bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu-

.nun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/19) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp, sayın üyelere da
ğıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi 28 Nisan 1993 Perşembe sabahı Saat: 10.05'de İstanbul Ümraniye Hekim
başı çöplüğünde bir patlama olmuş ve bu faciada bölgede bulunan evlerin bir kısmı çöp yığın
larının altında kalmış ve bu olayda 28 insan ölürken henüz sayısı kesin bilinmeyen birçok insan 
çöpler altında kalmış hâlâ kayıp durumdadır. 

1960'lı yıllardan beri İstanbul Anadolu yakasının başta Kadıköy - Üsküdar, Beykoz, Üm
raniye ilçeleri olmak üzere çöp ve atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumlu
luğunda bu bölgeye dökülmektedir. O zamanlar boş bir arazi olan bu bölgeler İstanbul'un hız
lı nüfus artışından nasibini almış, Ümraniye tamamıyla şehirleşirken ve müstakil bir ilçe olur
ken maalesef hemen çöp dökme yerinin çevresinde yüzlerce ev ve gecekondu ile dolmuştur. 
Bu çöplüğe halen günde 5 bin, ayda 150 bin, yılda ortalama 1,5 milyon ton çöp dökülmektedir. 

Çöplerin gömülerek imhası yönteminde toprak örtüsü altında havasız kaldığından bazı 
gazların ortaya çıktığı bunlardan metan gazının değeri yüksek yanıcı bir gaz olduğu ve topra
ğın altındaki metan gazının herhangi bir nedenle hava ile temasında patlamalara neden olaca
ğı 600 yıldan beri bilinen bilimsel bir gerçektir. Nitekim Hekimbaşı çöplüğü ile ilgili Ümraniye 
Belediyesi avukatlarının Üsküdar 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğine 9 Nisan 1991 günü yaptık
ları başvuruda çöp depolama alanının Çevre Kanununa, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
ne aykırılığının tespitini istemesi üzerine mahkemenin atadığı bilirkişiler, İstanbul Teknik Üni
versitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Dinçer Topaak, AdK Tıp 
Uzmanı Dr. Şinasi Umut ve Kadastro Müdürlüğü kontrol memuru Cengiz Göksu'nun hazırla
dığı 7 Mayıs 1991 tarihli raporda bu olayda yaşanan facia tarif edilmiştir; 

"Ümraniye çöp dökme yeri tekniğine uygun bir çöp depolama yeri değildir. Her çöp de
polama yerinde metan, karbondioksit, hidrojen sülfür gibi gazlar oluşur. Bü gazların kontrol
lü olarak toplanması ve kontrollü olarak yakılması gerekir. Bu tesiste böyle bir sistem yoktur. 
Metan belirli oranda hava ile karışması halinde patlayıcı olabilmektedir. Bu tesiste dekompo-
zisyon sebebiyle ortaya çıkacak metanın patlamasını önleyecek hiçbir tedbir yoktur. Allah gös
termesin yakında yerleşim olduğu için zarar büyük olabilir." 

Malum tehlikeye değişik platformlarda birçok defa dikkat çekilmiştir. Gerek TBMM'de 
milletvekilleri, gerek Üniversitelerde ilim adamları, gerek belediye yöneticileri konuşmaların
da çöp ve çöplük olarak kullanılan yerlerdeki uygunsuz depolamalar gündeme getirilerek ted
bir alınması istenmiştir. 

Bütün bunlara rağmen istanbul'daki çöplüklerde hiçbir önlem alınmadığı bir gerçektir. 
Hekimbaşı çöplüğündeki facia âdeta haber vere vere gelmiş can ve mal zayiatına sebep olmuştur. 
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Bu olay üzerine sorumlular basın vasıtasıyla birbirlerine suç yükleme yarışına girmiştir. 
Hükümet üyeleri mahallî idarecileri suçlu görürken Sayın Sözen; "Dünyada hiçbir örneği da
ha olmayan çöp projesinin 11 aydır DPT ile Hazine arasında gidip gelmesi anlaşılır değil" de- . 
mektedir. Yine Sayın Sözen Ümraniye Belediye Başkanı için "Ö kişi bölgeyi gecekondu 
doldurmuş" diyerek faciaya bir fail daha göstermektedir. Ümraniye Belediye Başkanı Sayın 
Şinasi öktem ise, Sayın Sözen'i defalarca uyardığını ancak bunun sonuçsuz kaldığını söyleye
rek "Ümraniye Belediyesi siyasî nedenlerden ötürü gözden çıkartılarak bize ekonomik ambar
go uygulandı. Bu çöplüğü kaldırmak için dört yıldır uğraşıyoruz." diyerek suçlunun Büyükşe-
hir Belediyesi ve Başkan Sayın Sözen olduğunu iddia, etmektedir. 

Diğer taraftan tslam Kalkınma Bankasından çöp fabrikası kurulması şartıyla kredi veril
diği ve fakat maksadına uygun kullanılmadığı krediden yararlanılmadığı iddiaları vardır. 

Bütün bunlardan Hekimbaşı çöplüğündeki patlamadan ve burada ölen ve yaralanan in
sanların ihmaller sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu olaydaki ihmal ve kusuru nedeniy
le Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerini ihlal eden Çevre Bakanı B. Doğancan Ak-
yürek hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ve talep ederiz. ~ 

Mustafa Baş 
istanbul 

Ali Oğuz 
istanbul 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Selçuk Maruflu 
istanbul 

Melike Tugay Haşefe 
istanbul 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elâzığ 

Tunca Toskay 
istanbul 

Oğuzhan Aşiltürk 
Malatya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Fevzi înceöz 
Tokat 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Abdullatif Şener 
Sivas 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

ismail Sancak 
istanbul 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Engin Güner 
istanbul 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Hasan Mezarcı 
istanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Emin Kul 
istanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 
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Esat Bütün 
Kahramanmaraş 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Hüseyin Erdal 

Ahmet özdemir 
Tokat 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Fethullah Erbaş 

Van 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Kadir Ramazan Coşkun 

tstanbul Yozgat 
Gaffar Yakın . 

Afyon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Cengiz Bulut önergeye katılıyor. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde, görüşme günü Danışma Kuru

lunca tespit edilip, Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/926) 
BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları Başkanlık Divanının 5.5.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Antalya Milletvekili Hasan Namal, hastalığı nedeniyle 30.3.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün, 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, mazereti nedeniyle 3.3.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün, 
Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, hastalığı' nedeniyle 17.2.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün, , • • 
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Çankırı Milletvekili tlker Tuncay, mazereti nedeniyle 1.4.1993 tarihinden geçerli olmak üzere 
15 gün, 

Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, hastalığı nedeniyle 4.4.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 22 gün, 

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, mazereti nedeniyle 3.3.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 13 gün, 

İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican, hastalığı nedeniyle 22.1.1993 tarihinden geçerli 
olmak üzere 78 gün, 

Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, hastalığı nedeniyle 15.2.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 60 gün. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunuyorum : 
"Antalya Milletvekili Hasan Namal, hastalığı nedeniyle 30.3.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, mazereti nedeniyle 3.3.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, hastalığı nedeniyle 17.2.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün" • . ' ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Çankırı Milletvekili İlker Tuncay, mazereti nedeniyle 1.4.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, hastalığı nedeniyle 4.4.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 22 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, mazereti nedeniyle 3.3.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican, hastalığı nedeniyle 22.1.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 78 gün" 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, hastalığı nedeniyle 15.2.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 60 gün" -
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/927) 

BAŞKAN -— İki sayın milletvekilinin ödenek ve yolluğunun verilebilmesine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

— 364 _ 



T.B.M.M. B : 100 6 . 5 . 1993 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletve

kili Gürhan Çelebican'a İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verile
bilmesi Başkanlık Divanının 5.5.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Avcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Samsun Milletvekili Hüseyin özalp'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Baş
kanlık Tezkeresi (3/928) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan Samsun Milletve

kili Hüseyin özalp'a, İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebil
mesi Başkanlık Divanının 5.5.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Avcı 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V.̂  

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — İnsan Haklarım İnceleme Komisyonunun 1993/21 esas numaralı raporunun günde

me alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun 31.3.1993 tarihli ve 1993/21 Esas Numaralı rapo

runun 3686 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince gündeme alınarak Genel Kurulun bilgisine 
sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Ercan Karakaş Melih Gökçek 
SHP Grup Başkanvekili Refah Partisi Grup Temsilcisi 

UIuç Gürkan 
CHP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 1993/21 Esas Numaralı Raporunun Genel 

Kurulun bilgisine sunulması * 
BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 31 Mart 1993 tarihli 16 ncı .toplantısında, 5682 sayılı Pasaport Kanunu

nun 22 nci maddesinde değişiklik yapılması hususu görüşülmüş olup bu konuda hazırlanan 
değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü maddesinin (e) ben
di ve 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere yüce makamlarına say
gıyla arz olunur. 

' . Sabri Yavuz 
. " • Komisyon Başkanı 

Karar : , 
Komisyonumuzun 31 Mart 1993 tarihli 16 ncı toplantısında, toplantıya katılan üyelerin 

oybirliği ile aşağıdaki karar alınmıştır : 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik yapılması hususunda Ko

misyonumuzca hazırlanan değerlendirme aynen kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmasına karar verildi. 

Başkan 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Başkanvekili 

Mahmut Orhon 
Yozgat . 

Üye 
Faik Altun 

Antalya. 
Üye 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Üye 
M. Feyzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıurfa 
Üye 

Ali Uzun 
Zonduldak 

Pasaport Kanunuun 22 nci Maddesiyle ilgili değerlendirme : 
15.7.1960 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 28.5.1988 tarih ve 3463 sayılı Kanun

la değişik 22 nci maddesinin birinci fıkrasında : " i 
"Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel 

güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, yergiden borç
lu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası ve
rilmez. Ancak yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, 
zarurî hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport yerine 
geçen seyahat vesikası verilebilir." hükmü yer almaktadır. 
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Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bunların yurt dışına çıkışlarının engelleneceği ve ken
dilerine pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği, verilmişse geri alınacağı hükme bağlan
maktadır. / 

Komisyonumuzda konunun görüşülmesi sırasında bu nıaddeler temel hak ve özgürlüklere 
uygunluk açısından değerlendirilmiştir. 

Temel hak ve özgürlüklerden biri olan seyahat özgürlüğü Anayasanın 13 üncü maddesin
de belirtildiği gibi ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınır genel asayişin, kamu yararının genel 
ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla oluşturulabilir. Ancak pasaport yasasının idare
ye verdiği bu yetki somut bir gerekçeye dayanmayan ve takdir yetkisinin sınırlarını sonsuz ge
nişleten bir içeriktedir. 

Anayasanın 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve 
özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri 
amaç dışında kullanılamaz diyerek seyahat özgürlüğünün sınırlama gerekçelerini de kamu dü
zenine bağlamıştır. Maddedeki sınırlamaların vergi borcuyla ilişkileridirilmesi, mahkeme kara
rı ile çıkış yasağı konması gibi düzenlemeler kamu düzeni sağlamanın gerekleri olarak hiç kuş
kusuz yerindedir. Hakkında dava açılmış kişiler için de bir sınırlama getirilmesi Anayasaya 
göre mümkündür. Ancak kişi hakkında herhangi bir mahkeme karan ve yasal bir dayanak ol
madan, yanlızca ne şekilde ve kim tarafından tutulduğu belli olmayan kayıtlara dayanılarak 
pasaport verilmemesi veya seyahat özgürlüğünün kısıtlanarak yurt dışına çıkışınınyasaklan-
masını insan haklarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Böyle bir uygulama temel hak ve öz
gürlüklerden olan seyahat özgürlüğünün özüne dokunmak, sınırlamak anlamına gelir ki çağ
daş hukuk devleti standartlarına aykırılık oluşturmaktadır. 

Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası seya
hat özgürlüğü hakkında "Herkes kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesi
ne geri dönme hakkına sahiptir." derken 29 uncu maddesinde de temel hak ve özgürlüklere 
sınırlamanın, belirli koşullara bağlı olarak ancak yasayla getirilebileceğini belirtmektedir. Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise temel hak ve özgürlüklere getirilecek kısıtlamaların "genel 
sağlık ve ahlakın korunması, ulusal güvenlik ya da kamu güvenliği, kamu düzeninin korunma
sı, suçun önlenmesi ya da hak ve özgürlüklerinin korunması" gibi gerekçelerle mümkün olabi
leceğini belirtmektedir. 

Ülkemizde bu maddede belirtilen yetkinin kullanımı değişen iktidarlara, yönetimlere ve 
uygulamalara göre çok büyük farklılıklar göstermiş, çok sayıda vatandaşımız bu maddeyle ida
reye verilen yetkinin dayanaksız ve zaman zaman keyfî kullanımından dolayı mağdur olmuştur. 

Demokratikleşmenin ve çağdaş hukuk devleti standartlarına erişmenin ülkemizin başlıca 
hedefleri arasında yer aldığı günümüzde bu konuda yeni düzenlemeler yapmak kaçınılmazdır. 

Bu maddeye ilişkin yapılacak yeni düzenleme seyahat özgürlüğünün sınırlanmasında ida
reye verilen takdir yetkisinin mutlak bir şekilde, sınırsız ve herhangi bir yasal dayanak olma
dan kullanımını engellemeli ve sınırlama mutlaka hukukî bir çerçeveye oturtulmalıdır. 

Komisyonumuzun esas amacı, başlıca temel hak ve özgürlükler arasında yer alan seyahat 
özgürlüğünün kısıtlanma nedenlerini mutlaka hukukî bir temele dayandırmak, böylelikle ida
renin işlemlerini açıklıkla ve demokratik bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi herhangi 
bir yoruma bağlı olmaksızın, yasalarla çizilen belli bir çerçevede, yasal dayanak temelinde iş
lem tesis etmesini sağlarken bireylere de haklarında tesis edilen idarî işlemlerin denetimini yap
tırma fırsatı vermektir. 
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Konunun Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi bu yetki
nin acil ve gizlilik gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Bakanlıkça kullanılmasının gerek
li olduğunu ileri sürmüşse de Komisyonumuz, çıkış kapılarındaki idarî denetimlerin daha cid
dî ve titiz yapılmasının genel sağlık, genel güvenliğin, kamu düzeninin gerktirdiği konularda 
karşılaşılacak sorunları çözümleyeceği, güvenlik kuvvetlerinin bu alanlarda tartışmasız sahip 
olduğu yetkisinin Pasaport Kanununda yapılacak» yeni düzenleme ile yok edilmeyeceği inan
cındadır. 

Komisyonumuz bu doğrultuda yapılacak yeni düzenlemede İçişleri Bakanlığınca "Pasa
port verilmeyerek seyahat.özgürlüğünün kısıtlanmasına" dair kullanılacak yetkinin acil ve ge
rekli durumlarda başvurulmak üzere, gerekçe de belirtilerek mutlaka bir süreye bağlanması (60 
gün), bu sürenin bitiminde kısıtlamanın kendiliğinden geçersiz kalması, süre bitiminde kısıt
lanma nedenleri halen geçerli ise bu defa konunun idare tarafından yargıya intikal ettirilerek 
mahkeme kararına bağlanması gerektiği görüşündedir. 

Bütün bu görüşler ışığında 22 nci maddenin birinci fıkrasının yeni düzenlemesine ilişkin 
önerimiz şöyledir : 

Yurt dışına çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara, Maliye ye Gümrük Bakanlığınca her 
malî yılın başında belirlenen miktarın üzerinde vergi borcu bulunduğu pasaport vermeye yet
kili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Memleketten ayrılmala
rında sakınca olduğu hukuken inandırıcı ve yeterli belgelerle İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lenlere pasaport için başvuru yapıldığı tarihten itibaren 60 gün süreyle pasaport veya seyahat 
vesikası verilmeyebilir. Bu karara karşı ilgililerin yargıya başvurma hakları saklıdır. Bu sürenin 
bitiminde kısıtlama hükümsüz kalır ve mahkeme kararı olmaksızın herhangi bir kısıtlama ko
nulamaz. İçişleri Bakanlığının istemi, ilgili mahkemece üç gün içerisinde ve evrak üzerinden 
karara bağlanır. 

Yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara zarurî hal
lerde İçişleri Bakanının onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 
VI. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. . 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve değişen oranlar karşısında Ana

vatan Partisine düşen l üyelik için Anavatan Partisi Grubunca İstanbul Milletvekili Sayın Gü
rol Soylu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. —Kamu iktisadiTeşebbüsleri Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üyelik için yapıla

cak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız 

milletvekillerine 1 üyelik düşmektedir. Bu üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın millet
vekillerinin yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ederim. 
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VI.—SEÇİMLER (Devam) 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM (Devam) 
2. — (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 9/16 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonun

da açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Anavatan Partisi Grubunca 
3 katı gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle seçim yapacağız. 

Adayların adlarını okuyorum : Hasan Korkmazcan (Denizli), Mahmut Oltan Sungurlu 
(Gümüşhane), Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 

Şimdi bu 3 aday arasından 1 sayın üyeyi adçekme suretiyle tespit ediyorum: Murat Başes
gioğlu (Kastamonu) 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. —• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 164.1986 Tbrihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Karnin Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S Sayısı: 71) 

BAŞKAN — 52 nci sırada bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 
Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Belediye Kanununa Bîr Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Anayasa s 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı': 139) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medinisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN —- 25 inci sırada, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisi
nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. ' 
Ertelenmiştir. 

6. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanım Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş "ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

' '8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir SamiDaçe ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grub Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 
306'ya 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili 
Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek- -
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

11. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolojiye Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tlişkin 77 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?,. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — Tlirizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Tlirizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 
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BAŞKAN — 5 inci sırada, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. , 

Komisyon?,. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN -^ 6 ncı sırada, ödünç Para Verme tşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?]. Yok. 
Ertelenmişlir. 

14. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. ' 
Hükümet?!. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Karnin Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar,\ Ulaştırma ve Titrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı.: 322) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok., 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

75, _ Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı: 340) 
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BAŞKAN — 9 uncu sırada, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Ka
nunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anaya
sa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
* Hükümet?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

17. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yük
sek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Mil
letvekili Jevfık Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı: 308) (1) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporu daha önce dağıtılmıştı. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde şu ana kadar söz isteyen yok. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Kabil konuşa

caktır. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına. Sayın Ahmet Kabil; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşülmekte olan 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bir geçici madde 
eklenmesiyle ilgili Millî Eğitim Komisyonundan gelen teklif hakkında Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çocuklarımızı ne zorluklarla, ne fedakârlıklarla okuttuğumuzu bili
yoruz. Anadolu'dan gelen, ailesinden uzakta, maddî sıkıntılarla yurt köşelerinde, pansiyon
larda, ailesinin sofrasından artırdığı parayla okuyan gençlerimizin durumlarını düşündüğümüzde, 
eğitimin kalitesini bozmadan bunlara yardım etmek gereğine inanıyorum. 

Bunun için dört arkadaşımla birlikte 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nuna bir geçici madde eklenmesi için bir önerge verdik. Daha önce Millî Eğitim Komisyonun
dan gelen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 25.1.1992 tarih ve 3804 sayılı Kanunla, 
2547 sayılı Kanunla üniversitelerden herhangi bir nedenle -yani devamsızlık, maddî imkânsız
lık, harçlarını zamanında yatıramama ve verilen imtihan haklarında başarılı olamama gibi-
ilişiği kesilmiş öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak için başarısız oldukları 
her ders için bir sınav hakkı verilmişti; ancak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken ba
şarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler bu kapsamın dışında bırakılmıştı ve bunlar mağdur 
edilmişti. 

(1) 308 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Eğitimde belli bir dönemi tamamlayıp, bir istikbal kurmaya çalışan ve milleti için hizmet 
vermeye hazırlanan bu öğrencilerin de, geçici 40 inci madde hükümlerinden faydalanması, hem 
hakkaniyet hem de bu gençlere yeniden geleceklerini kurma imkânı tanıyacak ve sivil tıp fa
kültelerinde okuyan öğrencilerle, bu öğrenciler arasında bir eşitlik sağlayacaktı. 

Millî Eğitim Komisyonumuz 3.2.1993 tarihli 17 nci Birleşiminde önergemizi incelemiş, ya
pılan müzakereler neticesinde bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmış, alt komisyon çalış
maları sonucu hazırlanan komisyon raporu, 17.2.1993 tarihli 18 inci Birleşimde Millî Eğitim 
Komisyonunda kabul edilmiştir. 

Bu raporda, eğitim ve öğretimin kalitesinin düşmemesine özen gösterilmek suretiyle, me
zuniyet noktasına gelmiş olan son sınıf öğrencilerine tanınacak bir imkânla, mezuniyetlerinin 
sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Bu genel değerlendirme doğrultusunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesi değiştirilerek, belirli sayıda dersten başarısız olan, sadece son sınıf öğrencilerine yeni 
bîr hak, yeni bir imkân tanınmıştır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) öğrencileri için, GATA Kanununun 40 inci mad
desi de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde yapılan değişikliğe eşdeğer 
Jbir değişiklik aranmış; ancak, askerî özelliği nedeniyle GATA öğrencilerine sensuz hak verile
memiş, yalnız sınav hakkından yararlanmaları öngörülmüştür. 

Ayrıca, öğrenci katkı paylarını ödeyemedikleri için kayıtları silinen öğrencilerin, kayıtları
nı yeniden yaptırmaları öngörülmüştür. 

Gene, Gülhane Askerî Tıp Akademisinden ilişiği kesilmiş öğrencilere, sivil tıp fakülteleri
nin aynı sınıflarına yatay geçiş imkânı verilmesi gibi öneriler getirilmiş ve getirilen bütün bu 
değişiklik önerilerini dikkate alan Millî Eğitim Komisyonumuz, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. "Yükseköğre
tim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu öğrenimlerini 
tamamlamak için tanınan azamî süreler; 2 yıllık ön lisans için 4; 4 yıllık lisans için 7 yıldır. 
Öğrenciler, normal eğitim süresi 5 yıl olan programlan 8 yılda, 6 yıl olan programlan ise 9 
yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurum
larından mezun olabilmek için 5 dersten başarısız olanlara 4 yarıyıl -Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi öğrencileri hariç- 3 veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız olduk
ları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. 

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, 
yönetmeliklerde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamadıkları se
bebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükselt
mek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. 

Bunlardan, uygulaması olan ve daha önce alınmış dersler dışındaki derslere devam şartı 
aranmaz. 

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim öğretim yılı hiç gelmeyen 
öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kul
lanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler; ancak, sınav 
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla, bu sürelerle 
kısıtlı değillerdir.'*" 
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Ayrıca, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 42 nci madde 
eklenmiştir : "1992-1993 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere, öğrenci katkı payım ödeyeme
dikleri için, okudukları yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrencilerin üç ay içinde 
öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla kayıtları yapılır. Öğrencilik hakları, kaldıkları yerden 
devam eder. İlişkilerinin kesildiği süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez. 

Bu öğrencilerden gecikme zammı ve faiz alınmaz." 
44 üncü maddede yapılan değişiklikle "1991 ve 1992 eğitim öğretim yılı sonuna kadar me

zun olamayan öğrenciler de yararlanırlar" denilmiştir. 

' 'Gene, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken, bu kanunun yayımı tarihîne kadar, 
her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilmiş olanların, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
3 ay içinde başvurmaları halinde yükseköğretim kurumlarınca okuyacakları tıp fakülteleri be
lirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 
geçici 40 inci maddesi ve bu kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar" denilmiştir. 

Okuduğum metinde de görüldüğü gibi, eksiklikler ve aydınlatılması gereken hususlar var
dır. Şöyle ki, yalnız son sınıf öğrencilerinden 5 dersten kalanlara 4 hak, 3 dersten kalanlara 
ise sonsuz hak veriliyor. 4 dersten kalanlar için bir açıklık yoktur. O nedenle, 4 dersten kalan-. 
lar ne olacak? 

Bize göre, 5 dersten kalanlara 4 hak, 4 ve daha az dersten kalanlara ise sonsuz hak veril
mesi şeklinde metin değiştirilmelidir. Ara sınıflarda 4 veya daha az dersten kalanlara da 4 hak
kın verilmesi daha uygun olacaktır. 

Yükseköğretim kurumlarında eğitimi aksatmayı hedef almış, maksadı yalnız üniversitede 
daha uzun kalabilmek olan, geçmişte anarşik hadiselere karışmış, bu nedenle imtihanlara gire
memiş ve okulda eğitimi engellediği için disiplin cezası almış olanları üniversitelerde daha uzun 
tutmak, bu kurumlardaki huzuru bozmaktan başka bir şey değildir. Bu öğrencilerin, 44 üncü 
maddede getirilen haklardan yararlanması sakıncalıdır. Bu nedenle, Grubumuz, 44 üncü mad
deye ilave edilmesi gereken hususu şu şekilde belirlemiştir : "Devletin bütünlüğüne karşı suç 
işlemiş olanlarla, fiilen anarşik hadiselere karıştıkları için disiplin cezası almış olanlar bu hak
lardan yararlanamazlar." 

Bu husustaki değişiklik önergelerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
bulunuyoruz. Bu önergelerimize değerli milletvekillerimizin desteğini istiyor, bu değişikliğin 
öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabil. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Baş, buyurun. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

Bilindiği gibi, 21.5.1992 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir öğrenci affı ya
sası çıkarmıştık. Bu yasa bazı konularda ihtiyaca tam cevap vermediğinden ve noksanlıklar 
meydana getirdiğinden, bugün ikinci bir yasayı görüşmekteyiz. Genel olarak, ihtiyaca cevap 
vermediği konularda arkadaşlarımızla ittifak halindeyiz ve bu yasanın Parlamentodan çıkma
sını, biraz sonra söyleyeceğim değişiklik önergeleriyle destekliyoruz. 
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Önümüze gelen teklif iki ayrı bölüm halinde mütalaa edilebilir. Birincisi, kalıcı 44 üncü 
maddenin çerçevesini değiştirmektedir; ikincisi de, bir ek maddedir. Kalıcı 44 üncü maddenin 
çerçevesinde, dört yıllık bir fakülteyi öğrenciler yedi yılda, beş yıllık bir fakülteyi sekiz yılda, 
altı yıllık bir fakülteyi dokuz yılda bitirmek zorundadırlar. Yeni getirilen teklifte ise, bu sürele
rini dolduran öğrenciler şayet son sınıfta ve en çok 5 dersten kalmış iseler, bu öğrencilere dört 
yarı yıl, yani, iki sene daha süre verilmektedir. Yine, yeni teklifte, şayet öğrenci 3 dersten kal
mışsa, diğer derslerinin tamamını vermişse, bu öğrenciye de sonsuz olarak sınava girme hakkı 
verilmektedir. 

Burada bizim üzerinde durduğumuz konu şudur : Çıkaracağımız yasa, geçici maddesiyle, 
1991-1992 öğretim yılına kadar okullarından ilişiği kesilen bütün öğrencileri de kapsayacağın
dan, geçen yıl 5 dersten kalması nedeniyle okuluyla ilişiği kesilen öğrencinin okula dönmesi 
mümkünken, 6 dersten kalması nedeniyle ilişiği kesilen öğrencinin okula dönmesi mümkün 
olmamaktadır. Bu durumda, bir öğrenci birinci sınıfa kaydolduğu zaman, 44 üncü maddenin 
statüsü içerisinde, yedi sene içerisinde okuldan mezun olmak zorunda olduğunu bilmektedir; 
ama, 44 üncü maddedeki yeni düzenlemeye göre, yedi yıl dolduktan sonra 5 dersten kalırsa 
kendisine iki sene daha süre verileceğini okula kaydolmuş bir öğrenci önceden bilemeyeceği 
için, yedi yılın sonunda kendisini 5 derse göre ayarlama şansına sahip değildir. Dolayısıyla, 
5 dersten kalan öğrenci, çıkacak bir kanunla okula dönmesi mümkün, âdeta bir piyango vur
muş gibi dönmesi mümkün; ama, 6 dersten kalan öğrencinin ise dönmesi mümkün değil. 

Bu noktada ek bir önerge verdik. Bu önergeyle, bugüne kadar üniversitelerden ilişiği kesi
len öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere bir şans tanıyoruz ve diyoruz ki, "kaldığın ders
lerden sınava gir ve kendini beş derse göre ayarla." Bu, bir defaya mahsus verilecek olan bir 
şanstır ve de çok adil bir uygulamayı beraberinde getirecektir. 

İkinci olarak, yine, verilen önergelerin birinde, şayet öğrenci ara sınıfta ise ve üç dersten 
başarısızsa, bu öğrenciye yeniden sınava girme hakkı verilmektedir. 

Geçen öğretim döneminde ara sınıftan üç dersten kaldığı için okulundan atılan bir öğren
ci okula dönerken, şayet dört dersten atılmışsa dönemeyecektir. Halbuki öğrencinin, üç ders
ten okuldan atıldığında okula tekrar dönebileceğini, dört dersten atılırsa da dönemeyeceğini 
daha önceden bilmesi mümkün değildir. Bunun için, bu öğrencilere de, bir defaya mahsus ol
mak üzere, kendilerini, kalıcı olan 44 üncü maddenin şartlarına göre ayarlama hakkını verme
miz gerekmektedir. Bu, en adil ve en doğru çözümdür. Bunun için bir önerge vermiş durumda
yız. Bu önergemizin ilavesiyle, bu kanun maddesinin bütününe katıldığımızı ifade eder, hepi
nizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baş. 
Gruplar adına başka söz östeyen?.. Yok. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şahsım adına söz istiyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; görüştüğümüz tek
lif, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci paragrafını değiştirmek
tedir. Burada amaç, muhtelif nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilmiş olan öğrencilere yeni 
bir hak getirmektir. 
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Şimdi, özellikle Sayın Bakandan, Komisyon Başkanımızdan ve YÖK Temsilcimizden is
tirham ettiğim birkaç hususu, burada, Yüce Kurulun huzurunda arz etmek istiyorum; o da 
şudur : Bugün Türkiye'de üniversitelere girecek öğrenciler, kazandıkları ve kayıt yaptırdıkları 
fakülteyi veya yüksekokulu kaç yıl içerisinde biterebileceklerini biliyorlar. Misal verelim : Hu
kuk fakültesine giren bir öğrenci, okulu altı yılda bitirebileceğini, bu sürenin azamî altı yıl ol
duğunu; tıp fakültesine giren bir öğrenci, bunun azamî dokuz yıl olduğnu biliyor veyahut da 
önlisans dediğimiz iki yıllık bir okulu da azamî üç yılda bitirebileceğini biliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, düşünebiliyor musunuz, altı yıllık bir fakülteyi dokuz yılda biti
rebileceğini bilen ve oraya bile bile giren bir öğrenci, orayı dokuz yılda da bitiremiyor, biz buna 
iki yıllık bir hak daha veriyoruz. Yani, işin esası yanlış, iki yıl daha hak verdiğimiz zaman ne 
oluyor? Bunlar, üniversitede kontenjanları doldurmuş olarak görülüyorlar ve devamlı gidip ge
liyorlar. tşte, üniversiteye girmek için önünde yığılan insanlara, şu bir yıl daha, iki yıl daha 
hak verdiğimiz insanlar, bir yerde, mani oluyorlar. Daha ötesi, çalışan ve gününde okulunu 
bitiren öğrenciler için bu dokuz yılın üzerine vereceğimiz iki yıllık hak, bir tembellik primi gibi 
geliyor. Yani, af iyi, atıfet iyi de, bunun bir hududu yok mu? Bu, her zaman buraya getirilmiş, 
her zaman yapılmış; yani, bugün getirildiği için tenkit etmiyorum, eleştirmiyorum. 

özellikle Sayın Bakanımdan rica ediyorum; yeni hazırlanan Yükseköğretim Yasası Tasarı
sında bu işe temelden bir çözüm getirmek lazım. Bir öğrenci okula giriyor, ne zaman okulu 
bitireceği belli, senenin ortasında şöyle veya böyle bir sebeple bir af çıkıyor, bazılarına da çık
mıyor... Bunlar yanlış uygulamalardır. Hepimiz üniversitelerde okuduk, hepimiz o sıralardan 
geçtik; ama, bu şekilde, yani her yıl çıkan ve süresinin ne olduğu belli olmayan af görmedim 
de, duymadım da; ama, bu son yıllarda, son beş on yıldır, belki de onbeş yıldır devamlı olarak 
af çıkıyor. Hatta öğrenci bir yerde diyor ki, kalsam da önemli değil, nasıl olsa bir af çıkar. 
Esasında, biz burada öğrencilere yardım etmiyoruz. 

Diğer bir husus ise şudur : Öğretim üyelerimiz sıkıntıdadırlar. Bu tip, okulla ilişkileri ke
silen öğrenciler, üniversiteden bir iki sene uzak kalıyorlar, ondan sonra bir af çıkıyor; o zaman 
da, bizim hakkımız var diye çıkıp geliyorlar, ciddî bir hazırlık yapmıyorlar ve o arada da bir 
başka yerde, bir başka meslekte çalışmış oluyorlar. Yükseköğretime döndükleri zaman muvaf
fak olma ihtimalleri -Sayın YÖK Temsilcisi bunu çok iyi bilir- aşağı yukan yüzde beş ya da 

, yüzde on'un üzerinde değildir. Bu insanlar tekrar gelerek, muvaffak da olamıyorlar; çünkü, 
adam iki üç sene önce ilişkisini kesmiş, kendisine göre bir iş kurmuş. Şimdi, burada ne İsa'
dan, ne de Musa'dan yararlandırabiliyoruz, bu aftan yararlanacak insanlarımızı. Kanun çık
sın; tamam... Komisyon bu şekilde bir kanun teklifini kabul etmiş, Genel Kurula getirmiş, ar
kadaşlarımız da buna katılmışlardır, mensubu bulunduğum grubumuzdan da arkadaşlarımız 
katılmışlardır; ama, esasta iş yanlıştır; ilk olarak bunu belirtmek istiyorum. 

Bu konuda, zannediyorum ki, şimdi muhtelif önergeler verilecektir; yani, kanun teklifi
nin kapsamı genişletilecek, ara sınıflara da teşmil edilecektir. Bunlar tamamen yanlıştır. Eğer, 
biz bunu ara sınıflara: yani birinci sınıflara, ikinci sınıflara, üçüncü sınıflara da verirsek, bu 
işin altından çıkamayız. Hiç olmazsa Komisyondan geldiği şekilde, bir defaya mahsus olmak 
üzere -değerli Refah Partisi sözcüsü arkadaşımın da dediği gibi- çıkaralım, keselim, atalım; ama, 
işin neticesini, bildiğim kadarıyla hazırlanmakta olan yeni Yükseköğretim Kurumu Kanunu 
Tasarısına koyalım ve bununla sık sık uğraşmayalım ve bunu sık sık değiştirmeyelim. Bu uygu
lamamızla öğrencilerimize belki ilk aşamada bir fayda getirmiş oluyoruz; yani, palyatif olarak 
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faydalanırız; yani, öğrenciler çok sıkıştırdılar, biz bunlar için şu kanunu çıkardık şeklinde ilk 
aşamada bir fayda sağlamış gibi oluyoruz; ama, işin esası yanlıştır. Arkadaşlar. Bu konuda 
birtakım önergeler vererek, kanun teklifinin kapsamının genişletilmesinin yanlış olduğu kanı
sındayım. 

Şu hususu da belirtmek isterim : özellikle Askerî Tıp Fakültesinde (GATA'da) okuyanlar 
için yapılabilir bir husus vardır. Daha önce çıkarılan af kanunlarında; Askerî Tıp Fakültesi 
(GATA) işin dışında bırakılmıştır. GATA'da okuyan ve sayıları da fazla olmayan bazı öğrenci
ler mağdur olmuşlardır; çünkü, daha önce çıkarılan aflardan yararlanmamışlardır. Burada, 
GATA ile ilgili, daha önceden aftan yararlanamayan öğrenciler için bir önergeyle düzeltme ya
pılabilir ve eşitlik sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, daha fazla, uzun konuşmak istemiyorum; ama, işin özünü şöyle 
bağlamak istiyorum : Mademki, kanun teklifi Komisyondan çıkarak, buraya getirilmiştir ve 
arkadaşlarımız ve de bütün siyasî parti gruplarımız bunun üzerinde birleşmişlerdir, tamam; 
ama, bunu uzun süreye yaymayalım, bunu bir defaya mahsus olarak yapalım; ara sınıfları işin 
içerisinden çıkaralım, tşi hem de uzun vadeli olarak yayarsak, ara sınıflardaki bütün konten
janlar dolu olarak görünür; yarın üniversitelerimize girmek için müracaat eden yeni öğrencile
rimizin de önlerini tıkamış oluruz. Hele birinci sınıflara teşmil ederseniz, o zaman daha büyük 
bir haksızlık etmiş oluruz. Umut ediyorum ki. Sayın Komisyon Başkanımız ve özellikle Sayın 
Bakanımız konunun bu tarafına da dikkat ederler; bu teklif de daha olumlu bir şekilde kanun
laşmış olur. 

Zamanınızı aldım, teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Buyurun Sayın Bulut. 

CENGÎZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; efendim di
rekt olarak Sayın Bakanımıza söyleyeceğim bir konu var. 

Sayın Bakanım, bu benim söyleyeceğim olay, af gibi, hoşgörü gibi, anlayışa bağlı bir me
sele. Bugün yüksek lisans yapan öğretmenlerimiz var. Bu kişiler, öğretmen olduktan sonra, ku
ralarını Diyarbakır'a, Erzurum'a, Amasya'ya veya başka bir şehre çekiyorlar; fakat bu öğret
menlerimiz, tzmir, Ankara gibi şehirlerimizde, yani görev aldıkları yerlerin dışında yüksek li
sans yapmak zorundalar. Bu durumda^ tayin oldukları yer ile yüksek lisans yapacakları yer 
arasında büyük bir mesafe oluyor ve gidebilme, katılabilme, devam edebilme imkânları kalmı
yor. Bu konuda, sizden -af konusunda olduğu gibi- tatbikatta bir hoşgörü, anlayış bekliyoruz. 
Yüksek lisans yapmak isteyen öğretmenlerimizi mağdur etmeyelim; bunlara yüksek lisansları
nı bitirebilme imkânı tanıyalım. Yüksek lisans kazanan öğretmenlerimize, bu yüksek lisansı 
kazandıkları şehirde -tzmir, İstanbul, Ankara ve bu gibi şehirlerde- öğretmenlik yapabilme im
kânı tanırsanız, bu insanlara hem işini yapma hem de yüksek lisanslarını bitirme şansı vermiş 
olursunuz. 

Bu tatbikat eskiden varmış; fakat sonra, zannedersem, belirli bir şekilde dondurulmuş. 
Bu tatbikat yeniden getirilirse, bu insanlarımız için çok iyi bir şey olacak. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bulut. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 

ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde-

sinin-birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu 
öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık 
lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim öğretim süresi beş yıl olan^programları sekiz 
yılda, altı yıl olan programlan ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler 
sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten başarısız olanlara 
dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); Gülhane 
Askerî Tip Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, 
başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır, izledikleri programdan. 
mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı 
sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme 
durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) 
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız 
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak top
lam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve 
bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı pa
yını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakki dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar
lanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sü
relerle kısıtlı değildirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde^ SHP Grubu adına Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; öğrencilerimizin durumunu iyileştiren; yani onların yıllarca verdikleri emeklerinin bo
şa gitmemesi için, yeni bir imkânla okullarına tekrar dönüşünü sağlayan bu teklifin yasalaş
masını SHP Grubu olarak destekliyoruz ve yürekten katılıyoruz. 

Sırada bulunan Süper Emeklilik Yasa Tasarısının da bu akşam görüşülmesi dileğiyle söz
lerimi kısaca bağlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alp. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 Sıra Sayılı, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 44 üncü maddesinin değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
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Dair olan Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 44 üncü maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu ' Halit Dumankaya 
Artvin istanbul 

Salih Ergün Temel Gündoğdu 
istanbul istanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

"Öğretim Süresi : 
Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan 

öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler iki yıllık önlisans için dört, 
dört yıllık lisans için yedi yıldır, öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan program
ları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, 
bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten ba
şarısız olanlara dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim 
yılı); Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğrencileri hariç, dört veya daha az dersten başansız olanlara 
ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır, izledikleri prog
ramdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerde 
başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri 
kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son 
sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden 
sınırsız sınav hakkı tanınır. Dunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış 
dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak 
toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır 
ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı 
payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından ya
rarlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu 
sürelerle kısıtlı değildirler. 

Ancak, devletin bütünlüğüne karşı suç işlemiş olanlarla, anarşik olaylara fiilen katılmala
rı dolayısıyla disiplin cezası almış olanlar yukarıdaki fıkra hükümlerinde yer alan haklardan 
yararlanamazlar." 

Gerekçe : Üniversitelerimizde okumaktayken beş veya daha az dersten başarısız olanlara, 
mezun olabilmek için yeni sınav hakkı tanınmakta ise de, madde metninde yer alan ifadelerde, 
beş dersten kalanlarla üç veya daha az dersten başarısız olanların durumu açık olarak belirlen
miş; fakat dört dersten kalanların durumu muallakta kalmıştır. Bu noksanlığın giderilmesi ya
nında, devletin bütünlüğüne karşı suç işlemiş olanlarla, anarşik olaylara fiilen katılmaların
dan dolayı disiplin cezası almış olanların da bu kanunla getirilen haklardan istifade ettirilme
leri öngörülmektedir. Zira, bu gibiler, kendilerini haklı gösterebilecek alelade bir başarısızlık 
sonucu değil, kendi kasıt ve kanunsuz eylemlerinir> sonucu olarak okullarından uzaklaştırıl
mışlardır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değiştirilen ilk paragrafından sonra aşağıda
ki hükmün ikinci paragraf olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Güneş Müftüoğlu Ercan Karakaş 
Zonguldak İstanbul 

UIuç Gürkan Mehmet Dönen 
Ankara Hatay 

Abdurrahman Ünlü Necmi Hoşver 
Kırıkkale • Bolu 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yüküm
lülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Öğretim 
kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç 
dersten başarısız olan öğrencilere Üç yıl içinde kullancakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı 
verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim öğretim yılı başında açacakları sınavlara alı
nırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları 
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresin
den sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlana
mazlar. 

Gerekçe : 
öğrenim süresi ve öğrenci başarısının düzenlenmesiyle ilgili yeni hüküm, sadece son sınıf

lan kapsamaktadır. Üniversitede okuyan öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliği de göz önüne 
alınarak, birinci sınıfta ve ara sınıflarda okuyan öğrencilere de yeni sınav hakkının kalıcı ola
rak tanınmasının sisteme bütünlük getireceği, yükseköğrenim gençliğini yeni arayışlardan kur
tararak bu çok önemli sorunun çözüme kavuşacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin çerçeve I inci maddesi ile değiştirilen 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu 
(Artvin) 

ve Arkadaşları 
"Öğretim süresi : 
Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan 

öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler iki yıllık ön lisans için 
dört, dört yılık lisans için yedi yıldır, öğrenciler normal eğitim öğretim süresi beş yıl olan prog
ramları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. An
cak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş ders
ten başarısız olanlara dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki 
öğretim yılı); Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğrencileri hariç, dört veya daha az dersten başa
rısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. 
izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde 
yönetmeliklerde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları se
bebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan 
kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki 
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sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha 
önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste ve-
ya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından 
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci
ler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak 
kaydıyla bu sürelerle kısıtlı değildirler. 

Ancak, devletin bütünlüğüne karşı suç işlemiş olanlarla, anarşik olaylara fiilen katılmala
rı dolayısıyla disiplin cezası almış olanlar yukarıdaki fıkra hükümlerinde yer alan haklardan 
yararlanamazlar." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ 'EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değiştirilen ilk paragrafından sonra aşağıda
ki hükmün ikinci paragraf olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
(Zonguldak) 

ve Arkadaşları 
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yüküm

lülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için, öğretim 
kurumlarıyla ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla 1 dersten, ara sınıflarda ise en fazla 3 dersten 
başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Sınav hakkı veri
lenler, yıl içi veya yıl sonu sınav olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. 
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yer
den devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden 
sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Bu durumda, kanun teklifinin çerçevesi değişiyor. Bir paragraf daha eklendiğine göre, çerçeve 
"4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci parag
rafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki paragraf eklenmiştir." şeklinde olacak. 

Komisyon ve Hükümet, buna uyuyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Evet efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Bu şekliyle kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ncL maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
42 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 42. — 1992-1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci katkı 
payını ödeyemedikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencile
rin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtları yapılır; öğrencilik hakları 
kaldıkları yerden devam eder; ilişkilerinin kesildiği süreler öğrenim süresine dahil edilmez. Bu 
öğrencilerden gecikme zammı ve faiz alınmaz. 

44 üncü maddede yapılan değişiklikten, 1991-1992 eğitim öğretim yılı sonuna kadar me
zun olamayan öğrenciler de yararlanırlar. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı iarihine kadar, her ne se
beple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 
başvurmaları halinde Yükseköğretim kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirle
nen Tıp Fakültesince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci ma,d-
desi ve bu Kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, önce geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin çerçeve 2 nci maddesiyle ekle
nen geçici 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ahmet Kabil Süleyman Hatinoğlu 
Rize Artvin 

Salih Ergün Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Nabi Poyraz Temel Gündoğdu 
Ordu İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

"Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanun yayımı tarihine kadar, devletin 
bütünlüğüne karşı suç işlemiş olanlarla, anarşik olaylara fiilen katılmalarından dolayı disiplin 
cezası almış olanlar hariç olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Ku-
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rulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültesince intibakları yapılır ve 
bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 tncı maddesi ve bu Kanun hükümlerinden diğer 
öğrenciler gibi yararlanırlar." 

Gerekçe : 
Bu kanunla getirilen af ve dolayısıyla tanınan sınav haklarından diğer üniversiteler için 

uygulanmak üzere Kanunun 44 üncü maddesine eklenmesini teklif ettiğimiz fıkra sebebiyle, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde de, devletin bütünlüğüne karşı suç işleyenlerle, anarşik olaylara 
fiilen katılmalarından dolayı disiplin cezası alanların bu haklardan istifade etmemeleri öngö
rülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 2 nci maddesiyle düzenlenen 

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 42 nci maddeye aşağıdaki paragrafın 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu Salih Ergün 
Artvin İstanbul 

Nabi Poyraz Halit Dumankaya 
Ordu istanbul 

Selçuk Maruflu Temel Gündoğdu 
İstanbul İstanbul 

"1992-1993 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere üniversitelerin birinci sınıfında bir ders
ten ara sınıflarında ise en fazla üç dersten başarısızlıkları veya dönem sonu not ortalamaları
nın gerekenin altında kalması nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilere, bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde okudukları yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde başarı
sız oldukları her ders için beş yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda 
başarılı olanların üniversitelere intibaklarıyla ilgili işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 40 inci maddesi hükümlerine göre yapılır." 

Gerekçe : 
Getirilen yeni sistem, yalnızca mevcut öğrencileri kapsamaktadır. Üniversitede okuyan öğ

renciler için düzenlenen yeni sisteme başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin alınması, 
eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin bir gereği olduğundan, ilişiği kesilen öğrencilere sınav hakkı 
tanınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 42 nci madde eklenmesi 
hakkındaki teklifin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Madde 42 nci madde ikinci paragraf : 
44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere 1991-1992 eğitim öğretim yılı 

sonunda her ne suretle olursa olsun, okullarından ilişiği kesilen öğrencilere, ilişiklerinin kesil
mesine sebep olan dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki 
ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır. 
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Hasan Dikici Mustafa Ünaldı -
Kahramanmaraş Konya 
Musa Demirci Şaban Bayrak 

Sivas Kayseri 
Ahmet Remzi Hatip Ali Oğuz 

Konya İstanbul 
Gerekçe : 
44 üncü maddede yapılan değişiklikle okuduğu okulu 7 yılda bitirmek zorunda olan öğ

rencilerden 5 veya daha az dersi kalan öğrencilere 2 yıl daha zaman veriliyor. Geçici 42 nci 
madde ise, 1991, 1992 yılı sonunda S dersten kalarak ilişiği kesilen öğrenci tekrar okula dönüp 
.2 yıl daha okulunu bitirmek için zaman kazanırken, mesela 6 dersten kalan okula dönemiyor. 
Halbuki bu öğrenciler, 7 yıl sonunda 5 dersten kalırlarsa, 2 yıl daha sürelerinin uzayacağını, 
6 dersten kalırlarsa, okuldan ilişkilerinin kesileceğini bilmiyorlardı. Âdeta piyango gibi bir hak. 
Oysa verilen haktan herkesin eşit ve adil istifade etmesi gerekir. Bunun için bir defaya mahsus 
öğrencilere 7 yıl sonunda geçemediği derslerin sayısını 5*e kadar indirebilmek imkânı sağlan
malıdır. 7 yılını dolduran bir öğrenci, kaldığı bütün derslerden iki sınav hakkı kullanarak 44 
üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanma imkânının sağlanmasıyla ancak eşit ve ada
letli uygulama olacaktır. 

BAŞKAN— Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 42 nci Madde Eklenmesi 

Hakkındaki Teklifin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Madde 42'nin ikinci paragrafı: "44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlan

mak üzere 1991-1992 eğitim öğretim yılı sonunda her ne suretle olursa olsun okullarından ilişi
ği kesilen öğrencilere, ilişiklerinin kesilmesine sebep olan dersler için iki sınav hakkı verilir. Sı
navlar, başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir 
ve uygulanır." 

Hasan Dikici 
(Kahramanmaraş) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. — " 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan» 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifine çerçeve 2 nci maddesiyle ekle
nen geçici 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. r 

Süleyman Hatinoğlu 
(Artvin) 

ve Arkadaşları 
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"Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar, devletin 
bütünlüğüne karşı suç işlemiş olanlarla, anarşik olaylara fiilen katılmalarından dolayı disiplin 
cezası almış olanlar hariç olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilmiş olanlar bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kuru
lunca okayacaklan tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültesince intibakları yapılır ve 
bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci maddesi ve bu Kanun hükümlerinden diğer 
öğrenciler gibi yararlanırlar." , 

BAŞKAN-—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) ~ Efendim, Gül-

hane Askerî Tıp Akademisinde yaptığımız tetkikatta böyle bir suçlu olmadığı anlaşıldığından, 
bu fıkra, kavli mücerrette kalacaktır. Bu nedenle önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) ~ Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 308 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 2 nci maddesiyle düzenlenen 

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 42 nci maddeye aşağıdaki paragrafın 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu 
(Artvin) 

ve Arkadaşları 
"1992-1993 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere, üniversitelerin birinci sınıfında bir.ders-

ten, ara sınıflarında ise en fazla üç dersten başarısızlıkları veya dönem sonu not ortalamaları
nın gerekenin altında kalması nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilere, bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde okudukları yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde, başa
rısız oldukları her ders için beş yıl içinde kullanacaklanüç sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda 
başarılı olanların üniversitelere intibakları ile ilgili işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 40 inci maddesi hükümlerine göre yapılır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.* 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önergelerle birlikte, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyerler... Kabul edilmiştir. 

— 386 — 



T.B.M.M. B : 100 6 . 5 . 1 9 9 3 0 : 1 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
. MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değişikliklerle birlikte kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
öğrencilerimize hayırlı olsun. Umarım ki, bu kanundan sonra, ilk sınavda başarılı olurlar 

ve böylece bir daha kanun çıkarmaya gerek kalmaz. 
Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

75. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

19. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sayısı: 320) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. — 926 Sayılı Türk Silahtı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (1) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı 
-Kanunun Geçici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Rapor daha önce bastırılıp dağıtılmıştır. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edil

memiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

(1) 302 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi İle 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral-Tuğamiral 
Tümgeneral-Tümamiral 
Korgeneral-Koramiral 
Orgeneral-Oramiral 

9 Ay 
3 Yıl 
6 Yıl 
6 Yıl 
5 Yıl 
3 Yıl 
5 Yıl 
4 Yıl 
4 Yıl 
4 Yıl 
4 Yıl" 

BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : -
MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun ek geçici 53 üncü maddesi ile 3593 sayılı Kanunun ge

çici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir geçici madde teklifi vardır, önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki geçici maddenin yürürlük maddesinden önce gelmek üzere, görüşülmekte olan 

302 Sıra Sayılı Tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Güneş Mlİftüoğlu Nahit Menteşe 

Zonguldak Aydın 
Mehmet Gölhan Necdet Yazıcı 

Sakarya Zonguldak 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 
"Geçici Madde : 10 Eylül 1992 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge

çen süre içerisinde, asteğmen rütbesiyle terhis edilen yedeksubaylar, sicil notu ortalaması, sicil 
tam notunun yüzde 60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere 
teğmenliğe yükseltilirler." 

Gerekçe : Yedeksubayların toplam hizmet süresi 10 Eylül 1992 tarihinden itibaren 12. ay 
olarak belirlenmiş olup, bunun 3 ayı yetiştirme, 9 ayı da asteğmen rütbesiyle subay olarak 
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yerine getirilmekterir. 9 ay subay olarak görev yapan yedeksubaylar, 926 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesindeki mevcut düzenlemeye göre; bir yıl olan asteğmenlik normal bekleme süresi
ni tamamlayamadıklarından, 10 Eylül 1992 tarihinden bu yana asteğmen olarak terhis edil
mektedirler. 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesindeki düzenlemeye paralel olarak, 10 Eylül 
1992 tarihinden, bu kanunun yürürlük tarihine kadar olan süre içinde terhis edilmiş olan, an
cak bir yıllık bekleme süresini tamamlayamadıklarından asteğmen olarak terhis edilenlerin de 
teğmen olarak terhis edilebilmelerinin sağlanması ve bu suretle yedeklik dönemine ilişkin ola
rak oluşan rütbe farklılıklarının giderilmesi amacıyla, maddenin tasarıya eklenmesi yerinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — KaUlıyoruz Sayın 

Başkanım, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun, 30 Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.; Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eklenen Geçici Madde ile birlikte tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun, yararlananlara, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

(Alkışlar) 

21. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/514) (S. Sa
yısı : 335)(1) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısı daha önce rapor halinde basılmış ve sayın milletvekillerine dağıtılmıştır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Okunmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 335 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. - v. 
Anavatan Grubu adına Emin Kul. 
Buyurun Sayın Kul. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde, grubumuz 

adına görüşlerimi arz etmeden önce, sizlere saygılar sunuyor ve sevgiyle selamlıyorum. 
Sosyal güvenlik sistemimizin yeni ve çağdaş bir anlayışla ve ülkemiz gerçeklerine uygun 

bir şekilde düzenlenmesinin kaçınılmazlığına olan ihtiyaca, bir kez daha, maruzatımın başın
da işaret ederken, bu ihtiyacın giderilmesine kadar, kısa vadede, mevcut ve parasal katılımlı 
sosyal güvenlik kurumları iştirakçilerinin aldıkları hizmet ve gelirler ile, yükümlülüklerindeki 
derin farklılıkların, adil ve dengeli bir norm birliğine, sarsılan aktüer dengelerinin onarılması
na yönelik olarak yapılan çalışmaları, milyonlarca yurttaşımızı ilgilendirmesinin hassasiyetini 
de göz önünde tutarak, özenle değerlendirmek, günlük sermayesi sadece karalama olan ucuz 
politika eleştirilerinden şiddetle sakınmak gerektiği yolundaki inancımızı da belirtmek istiyo
rum. Bu genel anlayışımız, dün için de, bugün için de geçerlidir. 

Yüce Mecliste müzakere ettiğimiz önümüzdeki konu, "süper" diye nitelenen bir kısım Sosyal 
Sigortalar Kurumu iştirakçisi emeklilerimizle ilgili olduğu için, sadece bu alanla sınırlı olarak 
ve biraz önce belirttiğim anlayış içerisinde konuyu yakın geçmişiyle irdelemek suretiyle görüş
lerimizi arz edeceğim. 

Parasal katılımlı sigorta sisteminin kendi dengeleri ve hatta zaman zaman yapılan müda
halelerle bozulan dengeleri içinde, iştirakçilerinin sorunlarına çareler bulma yönündeki arayış
larda bir aşama olarak, 1987 yılında, daha sonra 3395 sayılı Kanun olarak anılan bir kanun 
tasarısı, zamanın hükümetince hazırlanarak, Yüce Meclise sunulmuştur. 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair bu Kanun tasarısı, 19 adet ayrı maddeyi ve bir kısmı çok sayıda bent ve fık
raları ve çerçeve maddeleri içerisinde, 506 sayılı Kanuna eklenecek madde ve geçici maddeleri 
içeren bir hüviyetteydi. 

Bu 19 maddelik tasarının sadece 1 maddesinin, yani çerçeve 17 nci maddesi ve içinde yer 
alan geçici 4 üncü maddesi, sonradan "süper" diye nitelenen emeklileri ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu iştirakçilerini önemle ilgilendiriyordu. Tasarının bu maddesinin düzenlendiği zaman
da, Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçisi bir işçi emeklisinin aldığı en yüksek ücret, net 88 bin 
Türk Lirasıydı. Mevcut sistem içerisinde bu emeklilik ücretinin karşılanması için kesilecek pri
me esas gelir tavanı ise, 116 bin 400 Türk Lirası olarak tespit edilip, sınırlanmış bulunmaktay
dı. Oysaki, çalışanların ve emekli olanların bir kısmına çalışmakta iken ödenen fiilî ücretler, 
bu tavan sınırlamasının çok üzerinde bulunmaktaydı ve hemen belirtmek gerekir ki, bugün 
de aynı durum mevcuttur. 

Hal böyle olunca, bir taraftan ülkemizin ekonomik şartları karşısında hızla değişebilen 
ücret seviyeleri, diğer taraftan, çalışma hayatında yürütülen görev ve mesleğin gereği ve karşılı
ğı olarak alınan ücretleri doğal farklılaşması nedenleriyle hak kazanılacak, yaşlılık, ölüm ve 
maluliyet aylıkları, dengesiz biçimde etkilenmekte, giderek, neredeyse her iştirakçi için, yakla
şık ve düz hale gelmekteydi. Prim kesilmesine esas tavan sınırının tutarını aşan kazançların 
adaletli bir denge içinde prime esas tutulmaması, aylık ve gelirlerin tahsisinde birçok gös-
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terge yanında, en üst göstergeyi de dolaylı olarak etkileyip sınırlamakta, bu nedenle, tavandan 
prim ödemesi karşılığı aylık bağlanmasına hak kazananların bu aylıkları, çalışırken aldıkları 
ücretlerle uyumlu olabilecek biçimde tespit edilememekteydi ve bugün de edilememekte. 

İşte bu nedenlerle, bir noktadan bu çarpıklığı delmek amacı ve gerekçesiyle, 3395 sayılı 
Kanuna esas olan tasarıda bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş ve bu amaçla bir düzenleme 
yapılmıştır. 1987 tarihli kanun tasarısının genel gerekçesinde bu amaç, "prime çsas kazancın 
tespiti ve aylık ve gelir bağlama sistemini düzenleyen gösterge tablosu uygulamasına yeni bir 
yaklaşımla, tavan sınırının ek göstergelerle açılmasıdır" şeklinde belirtilmiştir. 

tşte bu açıklamadır ki, bugün, emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerinin emekli 
aylıklarıyla, ölüm ve maluliyet gelirlerinin yükselmesinin ilk aşamasına temel teşkil etmiştir. 

Ancak, kanun tasarısının bu amaçla yapılan düzenlemelerinden, kanunun yürürlükteki 
tarihinden önce aylık ve gelir bağlanılmasına hak kazananlar için de bir imkân sağlanması dü
şünülmüş ve bunun için tasarıda yer alan 17 nci çerçeve maddenin 4 üncü maddesiyle bir borç
lanma düzenlenmesi öngörülmüştür. Tasarının madde gerekçelerinde öngörülen bu düzenle
meyle ilgili olarak, geçici madde 4'le, "Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük, yaşlılık 
ve ölüm aylığı bağlanmış olup, ücretleri prime esas azamî kazancın üzerinde olanlara borçlan
mak suretiyle üst gösterge sisteminden yararlanabilme imkânı verilmiştir" şeklindeki gerekçe 
yer almıştır. 

Hükümet tasarısındaki en önemli ve dikkatlerinize sunmak istediğim hüküm ise şudur : 
Geçici gösterge aylığı, borçlanma uygulamasının başladığı tarihten itibaren beş takvim yılı geç
meden bağlanamaz. 

Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının komisyonlardaki müzakereleri sırasında, Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonu, ilgili madde üzerinde değişiklikler yapmışsa da, bu önemli hükmü 
aynen kabul etmiş; fakat, Plan ve Bütçe Komisyonu başkaca değişiklikler yaptığı gibi, geçici 
gösterge aylığının beş takvim yılı geçmeden bağlanamayacağı hükmünü, tebliğ edilen borcun 
tamamı, süresinden önce ödendiği takdirde, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren geçici gösterge aylığının bağlanabileceğini kararlaştırmıştır. Gelişmenin kilit noktası, 
aslında budur. 

Gerek Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu ve gerekse Plan ve Bütçe Komisyonu, tasarı üze
rinde yaptıkları tüm değişiklikleri ittifakla karara bağlamışlardır. Komisyonlardan, ilgili mad
desi itibariyle bu şekilde geçen tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.6.1987 tarihli 121 
inci Birleşiminde müzakereye alınmıştır. Bu 19 maddelik kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda yapılan müzakerelerinde söz alan sayın Milletvekilleri, genel olarak 
kanun tasarısı için olumlu görüşlerini ve teşekkürlerini bildirmişlerdir. 20 Haziran 1987 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin tutanaklarının 193 üncü sayfasından 215 
inci sayfasına kadar yer alan, grupları ve şahısları adına konuşmalar yapan milletvekillerinin 
ifadeleri incelendiğinde, bu husus açıkça görülecektir. Muhalefet grupları adına yapılan ko-
nuşmalardaki bazı ifadeler şöyledir : "Memnunlukla karşıladım," "yerinde ve olumlu deği
şiklikler olarak görüyoruz", "Tasarıda yapılan bu değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin hepsi 
olumlu ve yerinde değişikliklerdir, destekliyoruz", "Getirdikleri için sayın Bakanlığa teşekkür 
etmeyi borç biliyorum." 

Yine müzakereler sırasında sadece 16 ncı madde üzerinde bir önerge verilmiş ve 13 üncü 
madde üzerinde verilen bir önerge de, bakanın açıklamaları üzerine geri çekilmiştir. Geri 
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kalan 18 madde üzerinde hiçbir önerge verilmemiş ve maddelerin tamamına yakını oturum baş
kanının, aynen, "Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. önerge?.. Yok" ifadeleriyle oylanarak 
kanun tasarısı tartışmasız bir biçimde kabul edilmiştir, 9.7.1987 tarihli Resmî Gazetede 3395 
sayı ile yayımlanan Yasa böylece yürürlüğe girmiştir. 

Özetle arz ettiğim, genel ittifak içinde çıkartılan 3395 sayılı Yasaya durumları uygun bulu
nan Kurum iştirakçilerinden yaklaşık 62 bin yurttaşımız, 1987 yılının şartlarında, kimisi bonç-
lanarak, kimisi birikimini elden çıkararak, birçoğu malını, evini satarak 4 milyon 200 bin Türk 
Lirasıyla 5 milyon 40 bin Türk Lirası tutarında bir meblağı, devlete güvenerek, geçici gösterge 
tablosundan borçlanmak suretiyle, Sosyal Sigortalar Kurumuna ilave prim ödeme yükümlü
lüklerini yerine getirerek bu yasal düzenlemeden faydalanmıştır ve bu borcu ödedikleri tarihi 
takip eden aybaşından itibaren de yeni emeklilik ücretlerini, ölüm ve maluliyet gelirlerini al
mışlardır. 

tşte, "süper" denilen emeklilerin günümüze kadar gelen macerasının ve buna esas olan 
kanunun kısaca hikâyesi budur. 

Eğer, zamanın hükümet tasarısında yer alan "geçici gösterge aylığının beş takvim yılı geç
meden bağlanamayacağı" hükmü değiştirilmemiş olsaydı, "süper" denilen emeklilere bağla
nan aylık ve gelirler, bugüne kadar sarkan, büyük ölçüde tartışmaları önleyebilecekti; fakat, 
derhal bağlanan aylık ve gelirlerdeki farklılık, ek prim ödenmesine karşılık olmasına rağmen 
çok geniş bir eleştiriye tabi tutulmuş, tepkiler ve talepler doğurmaya başlamıştır, 

Yapılan düzenleme ve uygulama, tüm gösterge tablolarında dengeli bir yenileme yapılma
sına ivme kazandıracak bir dayanak ve gerekçe olarak kullanılacağına, sadece mahkûm edil
miş; hatta bu uygulamadan yararlanan her kesimdeki fikir erbabı ve köşe yazarları dahi, en 
yoğun eleştirileri yöneltenlerin içinde yer almıştır. , 

Yargıtay Onuncu Hukuk, Dairesine intikal eden bir dava sırasında, dairenin müracatı üze-̂  
rine, 3395 sayılı Yasa, süper emeklilikle ilgili maddesi itibariyle Anayasaya aykırılık iddiasıyla, 
Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir. Anayasa Mahkemesi 3395 sayılı Yasanın 17 nci mad
desiyle 506 sayılı Yasaya eklenen 5 inci maddenin iptalini 26,10.1988 tarihinde kararlaştırmış, 
11.12.1988 tarihlî Resmî Gazetede Anayasa Mahkemesi kararı yayımlanmıştır. 

tşte, bu aşama içinde, gerek komisyonlarda gerelc Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3395 
sayılı Kanunun müzakeresinde ve yasalaşmasında ittifak eden siyasî çevreler, konuyu popülist 
bir yaklaşımla, siyaset malzemesi haline getirmişlerdir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karart karşısında "süper" denilen emeklilerin haklarının tar
tışmalı hale gelebileceği gözlemlenerek, 352 sayılı Kanun Gücünde Kararname 29.12.1988 tari
hinde çıkarılmış ve bilahara 24.2.1989 tarihinde çıkarılan 3522 sayılı Yasayla, 506 sayılı Yasaya 
geçici 75 inci madde eklenmiştir. 

3522 sayılı Yasa, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının tazeliği içinde ve yaratılan ortam
dan etkilenerek, "süper" denilen emeklilerin aylık ve gelirlerini müktesap hak haline getirme
sine rağmen, bir nevi dondurmuştur. 

Geçen zaman içinde, özellikle 1.7.1990 yılından İtibaren, normal olarak en üst gösterge
den emekli olanlar, "süper" denilen emeklilerden daha fazla aylık ve gelir bağlanmasına hak 
kazanmış ve "süper" denilen emeklilerin mağduriyet süreci başlamıştır. Bu haksız duruma ça
re olarak, 1.1.1991'den yürürlüğe girmek üzere, 3702 sayılı Yasa, 22.3.1991 tarihinde çıkarı-
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larak, süper emekliler aleyhindeki farkılık, bir telafi edici ödemeyle karşılanmak istenmişse 
de bu ödeme miktarının esnek değil, maktu tutulması, "süper" denilen emeklilerin her geçen 
yıl gelişen ve bugüne kadar gelen mağduriyetlerini gidermeye medar olmamıştır. 

tşte bu nedenle, 27.4.1992 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine ANAP Grubunun 
tasvibinden geçen ve tarafımdan hazırlanan bir kanun teklifi, 1.1.1992 tarihinden itibaren yü
rürlüğe konulmak üzere sunulmuştur. 

Aynı konuda 22.2.1993 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan bir Kanun tasarısı, 
26.2.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve komisyonlardan geçerek bu
gün huzurumuza gelmiştir. Şimdi bu kanun tasarısını müzakere edecek ve tartışacağız. 

Kanun tasarısı, maalesef, komisyonlarda müzakere edilirken, gerek ANAP Grubunun tas
vibinden geçerek bendenizin verdiği bu konudaki kanun teklifi, gerekse Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen'in verdiği kanun teklifi, komisyonda birleştir
me işlemine tabi tutulmamıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda birleştirme işlemi reddedildiği halde, verdiğimiz ka
nun teklifleri, Hükümet tasarısıyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edilmemiş
tir. Hükümet tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiş; ama, tarafımızdan verilen tek
lifler, maalesef gönderilmemiştir. 

Komisyonlarda birleştirme işlemi yapılmamasına dair olan görüşümüzü, elinizdeki kanun 
tasarısı metni üzerinde yazılı bulunan muhalefet şerhimizde kısaca eleştirmiş bulunuyorum. 
Vaktin darlığını gözeterek bu konudaki eleştirilerimi yöneltmekten sakınacağım, başka bir ve
sileyle arz etmeye gayret edeceğim. 

Bugün huzura gelen tasarıyı, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen şekliyle Grubumuzun 
benimsediğini Yüce Meclise arz ediyorum. Eğer bu haliyle Yüce Meclisten geçer ve kanunlaşır
sa, tasan hakkında olumlu oy kullanacağımızı arz etmekten memnuniyet ve mutluluk du
yuyorum. 

Ancak, görebildiğimiz kadarıyla, bu konuda, tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan 
geçen şekliyle değil, değişik bir şekliyle kanunlaşması bakımından verilen bir önerge var. Bu 
önergenin müzakereleri sırasında ayrıca görüşlerimi arz edeceğim. 

Biz şunu öngörüyoruz; 3395 sayılı Yasanın 17.nci maddesiyle, 506 sayılı Yasaya getirilen 
geçici 5 inci maddenin, o zamanki en üst gösterge olan 1 400 üzerinden aylık alan ve aylığa 
hak lcazananları tümüyle kapsadığı ve bunlar arasında bir ayırım gözetmediği; aynı sosyal risklere 
karşı asgarî ölçülerde güvence altına alınan ve aynı kurallarla bağlı bulunan sigortalıların hu
kukî statüleri arasında benzerlik olması gerektiği ve aynı durumda bulunan ve bulunabilme 
imkânı olan ve kişilerin, yasaların öngördüğü haklardan yararlanmalarının, eşitlik ilkesinin 
gereği olduğu; aynı sosyal güvenlik kurumu içinde yer alan, bütünleşmiş, kaynaşmış ve aynı 
amaçlar içinde riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan bir grubun, aynı gösterge derecesinde 
olmalarına ve bir yasaya dayanarak ilave bir prim ödeyerek ek yükümlülüklerini yerine getir
melerine rağmen, yaşlılık, ölüm ve maluliyet aylığı bakımından mağduriyetlerini doğuran farklı 
bir işleme tabi tutulur duruma düşmelerinin, sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle bağdaşma
yacağı; 3522 sayılı Yasayla, 506 sayılı "î&saya eklenen geçici 75 inci maddenin (a) bendinin farklı 
bir uygulamaya, zaman içinde son vermesi amacını güderek, katsayısı gösterge tablosu ve sos
yal yardım zammındaki artışları uygulamamak yoluyla, eşitlik sağlanmasını hedeflediği; geçi
ci 75 inci maddenin (b) bendinin ise, eşitliğin sağlandığı andan itibaren, bu eşitliği devam 
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ettirmek amacını hedeflediği; ancak, buna rağmen, geçen zaman içinde, eşitliğin, "süper" de
nilen emekliler aleyhine bozulması karşısında, 7.3.1991 tarihinde çıİcardan 3702 sayılı Yasayla 
da aleyhteki farklılığın giderilmediği 3522 sayılı Yasayla yapılan düzenlemenin, kazanılmış hak 
kavramına aykırı düşen bir yönünün olmadığı ve nihayet, hukuk devletinin en önemli niteli
ğinden birisinin de güvenilirlik ilkesi olduğu; işte bu nedenlerle, eşitliği, geleceğe doğru esnek
lik ve işlerliği sağlayacak biçimde, 3702 sayılı Yasayla 506 sayılı Yasaya eklenen geçici 76 ncı 
maddenin üzerinde değişiklik yapılmasının kaçınılmaz olduğu kanaatindeyiz. 

Bu kanaatle, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen şekliyle kanun tasarısını olumlu karşı
lıyoruz. Kanun tasarısı, çok gecikmiş şekilde mevcut mağduriyeti gidermektedir. 

Bu nedenle, kanunun, 1.1.1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini ve bugüne kadar 
mağdur kalan; fakat, sürekli, kendilerine "süper" denilen emeklilerin, normal emeklilerin se
viyesine getirilerek, 6650 göstergeden maaşlarının bağlanmasını; daha doğrusu, telafi edici öde
menin bu oranda yapılmasını ve geleceğe doğru da esneklik taşıyan bir hüviyette olarak katsa
yı artışların'dan yararlandırılmasını talep ediyor, beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Tutanaklara geçmesi için arz ediyorum; yarın mahke
meye gitmesinler!.. 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Kul. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Feyzi tnceöz, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Refah Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Kamuoyunda "süperzedeler" diye bilinen bu insanlarımızdan bir kısmı, o zamanın para

sıyla 4 milyon 200 bin lirayı, diğer bir kısmı ise 5 milyon 500 bin lirayı, ödeyip; 1987 yılında, 
SSK emeklilerinin durumlarının düzeltilmesi konusunda, o zamanki Hükümetin verdiği söze 
güvenerek süper emekli olmuşlardı. Tabiî, bu parayı, bir kısmı, hanımının bileziğini, varsa ara
basını satarak veya borçlanarak temin edip, devletin verdiği söze güvenerek süper emekli oldu; 
ama, sevinci dört beş ay sürdü. Sonunda, Anayasa Mahkemesince kanun iptal edildi veya ettirildi. 

1987 yılında ödenen ve bugünün satın alma gücüyle 30-40 milyon lirayı -ki bu rakamlar 
daha yüksektir. Bu konuşmayı hazırladığım zaman, ben, şu anda emeklilerin durumlarının dü
zeltilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğim notlarımdan bu rakamları 
söyledim- daha da üst rakamları kapsayan bu miktara biraz daha para ilavesiyle, bugünkü ko
numda daire bile alınabilecek bir ölçüde maddî fedakârlıkta bulunan bu insanlarımız, devleti
ne güvenmekle suç mu işlemişti? 

Sayın Hükümet, bu konuda da vaatte bulundu ve bu vaadini bir sene sonra huzurlarımıza 
getirdi. 

Anayasa Mahkemesinin, eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği süper emekliliğe ilişkin 
kanunda yanlış bir yorum yapıldığı iddia edilmektedir. Bazı hukukçular tarafından "eşitlik, 
herkesin aynı parayı alması değildir; eşitlik, daha fazla çalışanın, daha fazla prim ödeyenin 
bunun karşılığını almasıdır" şeklinde izahı yapılmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, yabancılara mülk satışında, Anayasa Mahkemesinin iptalinden önce
ki satışlar müktesep hak ölçüsü alınırken, bir Arabın, bir Almanın müktesep hakkı varken, 
bir Türk vatandaşının müktesep hakkı olmamasına anlam vermek güçtür. Tabiî, bu ayıbın ka
patılması konusunda Hükümetin getirmiş olduğu teklif, önce Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunda, bilahara, Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edildi. 
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Daha önce bu konuda, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen'in ve Sayın Emin KuF-
un, biraz önce ifade ettiği gibi, teklifleri olmuştur. Gecikmeli olarak komisyona gelen teklifle
ri, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda uzun uzun müzakere ettik ve kararımızı verdik. 

Burada görüşülen hususlar içerisinde 3395 sayılı Kanunun süper emekliliklerle ilgili mad
desini, Anayasa Mahkemesinin, Anayasaya aykırı bularak 26.10.1988 tarihli kararıyla iptal et
mesi üzerine, 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe konulan 3522 sayılı Kanunla süper emeklilerin, 
Aralık 1988 tarihinde almakta oldukları aylıkların dondurulması ve süper emekli olmayanla
rın aylıklarıyla eşitleneceği tarihe kadar bunların aylıklarının artırümaması hükme bağlanmıştı. 

Süper emeklilerin bu gelişmelerden kaynaklanan hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 1 
Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3702 sayılı Kanunla, süper emeklilere, her ay, aylıklarına 
ek olarak 330 000 ilâ 400 000 Türk Lirası arasında, telafi edici ödeme yapılması ve bu telafi 
edici ödemelerin katsayı artışlarıyla orantılı olarak artırılması esası getirilmişti. Aradan geçen 
zaman içerisinde yapılan artışlarla bugün 4 200 000 Türk Lirası ödeyenlere, 693 752 Türk Lira
sı, 5 040 000 Türk Lirası ödeyenlere ise, 840 910 Türk Lirası telafi edici ödeme yapılmakta ise 
de, bugün 6 400 göstergeden emektt olanlara 3 400 280 Türk Lirası ödenirken, 2 547 280 Türk 
Lirası ile 2 694 439 Türk Lirası ödenmekte, aynı göstergeden emekli olanlara farklı meblağ 
Ödenme durumu yanı sıra süper emeklilerin mağduriyeti süregelmekteydi. 

Hükümetin getirmiş, olduğu tasarıda 6 400 gösterge rakamı gelecekte yükselecektir. Bu 
insanlarımız, 1987 yılında -bir benzetme yapacak olursak- bu tavanı satın almışlardı. Yani, o 
zamanki tavanın değerinin şu anda, sadece rakamlarla ölçülmemesi lazım. O zamanki tavanın 
maddî değeri ne ise o ayrı bir tarafa; ama "tavan" kelimesini eğer maddeleştirecek olursak, 
tavanın bu zamanki değeri neyse, onun verilmesi esası getirilmeliydi. Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonunda bu konuda ısrar etmemize rağmen bunu kabul ettiremedik. Neticede, Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonu raporunda 6 400 gösterge, emekliliklerine kabul edilmek üzere aylık 
bağlanması esası kabul edilmişti. 

; Altı senedir sıkıntı içerisinde olan bu insanlarımız, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, devleti
ne güvenmişti. "Hükümetler geçicidir, devlet devamlıdır, Hangi hükümet olursa olsun, bir yan
lışlık yapılmışsa -dün başka bir parti, bugün başka bir parti hükümet olabilir- bugün bu yanlış 
yapılmamalıdır" dedik ve bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda, şu anda, 
devletin şerefini ve namusunu koruyan, taşıyan, onu gözetmesi lazım gelen Hükümetin, bu 
insanlarımızın haklarını vermesi konusunda ısrarlarımız olmuştu. Meclis çalışmalarını da göz 
önüne alarak, bu insanlarımızın haklarını verebilmek için, hiç değilse, kanunun, "yayımlandı
ğı tarihten itibaren yürürlüğe girmesi" şeklinde değil, Sayın Bakanın daha önceleri basına yan
sıyan açıklamalarıyla, 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olması esasını benimsetmiştik ve bu 
şekilde Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmişti. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, biraz önce arz ettiğim bu yanlış, bu hata düzeltildi. Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki bu değişiklikle şu anda "süperzede" dediğimiz insanlarımızın du
rumlarının düzeltileceği konusundaki görüşünüzü benimsediğimiz de belirterek, bunu sunu
yorum : 

"17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76 ncı maddesinin (a) 
ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 70 nci madde uyarınca Kuruma 4 200 000 
TL. veya 5 040 000 TL. borçlanma primi ödemiş olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından 
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aylık almakta olanlara ödenmekte olan aylıklar ile (6.650) gösterge üzerinden, sigortalının prim 
ödeme gün sayısı ve tahsis talep veya ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak, ek 35 inci madde
ye göre yeniden tespit edilecek aylık bağlama oranları ve cari katsayı esas alınmak üzere hesap
lanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları arasındaki fark tutarında telafi edici ödeme yapı
lır. Ancak, (6 650) göstergeden maaş alanların göstergelerinde bir değişiklik yapılması halinde 
bu değişikliklerden doğan fark telafi edici ödemeye aynen yansıtılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL.'den daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapılacak 
telafi edici ödeme, yukarıda Öngörülen esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma primi ile orantılı 
olarak hesaplanır. 

Telafi edici ödemeler, ilgililere, her ay aylıklarıyla birlikte malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı 
aldıkları sürece yapılır. 

... t > 
Ödeme dönemine göre peşin ödenen telafi edici ödeme ölüm halinde geri alınmaz. 
b) ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici^ödeme, ölüm aylığı ödenmesine 

imkân veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve hak sahiplerinin aylıktaki hisseleri 
oranında ödenir." deniyor. . 

Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği bu metnin, hiçbir kelimesinin değiştirilme
den kabulünü istirham edeceğiz. Biraz önce arz ettiğim esaslar doğrultusunda ve devletin gü
venilirliği esası içerisinde, süperzedelerimizin mağduriyetleri ancak bu şekilde giderilir. 

Sayın Bakanın ve Hükümetin bazı hazırlıklarının olduğunu duyuyoruz. Bu konuda, Plan 
ve Bütçe ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonlarında kabul edilen maddenin değil de kendileri
nin getirdikleri teklifin kabulü yönünde ısrarlı olacaklarını öğrendik. Yalnız, bu konunun en 
doğru şeklinin, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen şekil olduğu görüşünde ısrarlıyız. Bu ko
nuda verilecek önergeler hususunda da görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Kanun tasarısının, "Bu Kanunun 2 nci maddesi 1 Ocak 1993 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şeklindeki 3 üncü maddesini kabul edeceğimizi Grubumuz 
adına belirtir, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın îstemihan Talay, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA M. tSTEMtHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, süper emeklilerle ilgili, geçmişten bu yana ortaya çıkan sorun, 
Türkiyemizin yönetim hayatıyla birlikte değerlendirildiğinde, gerçekten, ülkemizde çok kötü 
bir örnek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Vatandaşlarımız, devletin kendisine verdiği söze dayalı olarak, ona inanarak, güvenerek 
bir karar almışlar, bir akit yapmışlar; ama bu, daha sonraki aşamalarda ihmal edilerek bugüne 
kadar -hatta bir yılan hikayesine dönerek- gelmiş ve sosyal güvenlik açısından kanayan bir ya
ra haline dönüşmüştür. 

Böyle bir sorunu, bu ölçüler içerisinde bile olsa, halletmek amacıyla yoğun bir gündem 
içinden, bununla ilgili hazırlanmış olan bu tasarıyı ön plana çıkararak, Yüce Meclisin huzuru
na getirip bir ölçüde çözümlemeye gayret eden Hükümeti kutluyorum. 
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Eksiklikleri var, ileride düzeltilmesi gereken unsurları var; ama binlerce, onbinlerce insa
nın bir an evvel bir çözüme ihtiyaç duyduğu bu ortamda, bu tasarının kabulünü, biz de olumlu 
karşılıyoruz; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonundun çıkan şekliyle, bu çerçevede bir düzeltme
nin, bugün olmasa bile, gelecek aşamalarda gerekli olduğuna da inanıyoruz. 

Bu duygularla, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Talay. 
GÜNEŞ MÜFTÜOöLU (Zonguldak) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müftüoğlu, buyurun. (DYP sı

ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; kamuoyunda "Süper Emekliler" olarak tanımlanan ve 20 Haziran 1987'de baş
layan uygulamayla ortaya çıkan durum, yıllar içinde fevkalade değişik sıkıntılar ortaya çıkar
dı. Biz, 18 inci Dönemde, bu konuda, zamanın hükümetini fevkalade eleştirmiştik. Kanun uy
gulandığında, emekliler arasında, maaş düzeylerinde fevkalade farklar ortaya çıkmıştı. Belki 
bu, süper emekliler veya bu kanundan yararlananlar için olumlu bir işti; ama, büyük de farklı
lıklar vardı. 

1988 yılında, Anayasa Mahkemesi ilgili kanunu iptal ettiğinde, Hükümet, maaşların don
durulması yönünde bir uygulama getirdi ve "süper emekli" denilen kesim, o tarihten bu yana 
fevkalade şikayetçi bir duruma girdi. 

Biz, o dönemde, devamlı surette bu durumun düzeltilmesini istemiştik ve bu konuda, bu 
kesime söz de vermiştik. 

Bugün, bu durumun, bizim iktidarımız döneminde düzeltilmesinden de fevkalade mutlu
yuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve Bakanlık teşkilatına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu kanunun emeklilerimize hayırlı olmasını dilerken, bir dileğimiz daha var : Mevzuatın 
bir an önce ele alınarak, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farklılıklarının 
düzeltilmesinde de fevkalade yarar gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarnıdan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müftüoğlu. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Balyalı, buyurun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Plan 

ve Bütçe Komisyonu üyçsi olarak, Komisyonda bu tasarıyı görüştük. Burada, iki cümleyle, bir 
konuyu huzurunuzda arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımız, bu tasarının herhangi bir kazaya, belaya uğramaması 
için, düşüncelerinin sadece ve sadece bu meselenin halledilmesi arzusundan ileri geldiğini, bir 
art niyeti olmadığını, işin maddî yönünü düşünmediğini Komisyonda defaatla açıklamıştır. Biz, 
buna rağmen, Komisyonda 6 650'yi kabul ederek Yüce Meclisin huzuruna getirdik. Bütün gruplar. 
burada 6 650'nin müdafaasını yaptılar. 

Sadece tutanaklara geçmesi için söylüyorum; şu Meclis 6 650'yi herhalde ittifakla kabul 
edecektir. Meclisin başka bir duruma girmemesini temenni ettiğimi ifade etmek isterim. 

Sonradan, başka yerlere gidilmeyeceğini biliyorum, gidilmeyeceğine inanıyorum, gidilme
mesini arzu ediyorum. 
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Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balyalı. 
Şahsı adına Sayın Dönen, buyurun efendim. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, toplumumuzda kanayan bir yara olan bu süperzedeler, 

süper emekliler olayı, önümüze gelen bu tasarıyla giderilmiş olacak. 
Neydi bu süper emeklilik? 1987 yılında, bu yasa çıkarılırken bir kural konuldu : çn üst 

baremden, hiç kesintisiz beş yıl prim ödeyen insanı, artı, sonraki bir beş yıl için de peşin prim 
ödeyen insanı süper emekli yaptık. Yani, on yıl kesintisiz prim ödedi bu insanlar ve böylece 
emekli oldular. 

Şimdi, bu yasanın bir maddesi, yani, toptan prim ödemeyi içeren bu maddesi, Anayasa 
Mahkemesince, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle bozuldu; ama, aynı yasanın 
bir diğer maddesi aynen duruyor. Çalışanlar, beş yıl kesintisiz prim ödedikleri zaman yine sü
per emekli oluyorlar. Olay burada. 

Şimdi, bu insanlar öyle bir konuma düştü ki, beş yıl kesintisiz prim ödeyen insanlar süper 
emekli oluyor; ama, on yıl prim ödeyen insanların bu hakkı yok.... 

Tabiî, doğal olarak, süper emekliler, kendilerini savunmak için örgütlendiler ve hükümet
lere baskı yaptılar. Geçmiş hükümetler, yine "telafi edici ücret" adı altında 600 bin lira ücret 
ödedi; ama, gün geçtikçe bu telafi edici ücret artık tatmin etmez oldu; çünkü, statik bir paray
dı yani, baremlere göre artmayan, spesifik olmayan bir değerdi. Yine arkadaşlar haklı olarak 
kapımızı aşındırmaya başladılar ve sorun Meclisin gündemine geldi. 

Biz, Komisyonda tasarının, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan gelen şekline -tasarı 
orada Hükümetten gelen şekliyle kabul edilmişti- itiraz ettik. Ben, muhalefetteyken de bu ko
nuyla ilgilenmiştim. O zaman bu konuyla ilgili hazırlık yaptık, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunduk, kabul ettiremedik; yine hazırlık yaptık, yine sunduk, yine kabul edilmedi. Gerekçe 
olarak "Anayasaya aykırı" deniliyordu. Düşünüyorsunuz, Anayasaya ne aykırı? Geçmişte çı
kan yasa aykırı. Elbete ki, 1400'ün üstünde gösterge rakamı olmadığı bir dönemde 5000 gös
tergeyi bir insana vererek birden 6400 göstergeye çıkarıyorsunuz; ama, o arada hiç gösterge 
yok... Bu aykırı, doğru; ama, geçen zaman içerisinde normal emekliler bu 6400 gösterge raka
mını da geçmişler, şimdi 6650 üzerinden emekli oluyorlar. Yani, eşitlik ilkesi sağlanmış zaten. 

Biz, bunu bu biçimiyle Anayasa Mahkemesine danıştık', "aykırılık yok" dediler. Hatta, 
kendi içimizdeki anayasa profesörlerine danıştık, "Bunda bir aykırılık var mı? Bir yanlışlık 
yapmayalım" dedik, o arkadaşlarımız da -Mümtaz Soysal burada- "aykırılık yok" dedi. O 
zaman, bu adamlar 5000 göstergeyi satın almışlar; 1400 göstergeleri var, siz dnir 165.0'ye çıkar
mışsınız, herkesle birlikte vermişsiniz; "Bu insanlardan bunu geri alıyorum" diyemezsiniz. Böyle 
bir şeyi yapmak, bence, Anayasaya, mantığa aykırıdır. Bunun, özellikle Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçtiği biçimde, yani 6650 göstergenin bu insanlara verilerek çıkması gerekir. Ada-' 
let, hak, bu. 

Bugün bu insanların, yani bundan zarar görenlerin sayısı 62 bin. Bu insanlar bir süre son
ra yine kapılarımıza geleceklerdir değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bir başka biçimi var... Şimdi, bu insanları 1993'e uyarlıyoruz... O zaman yüzde 
80'den emekli olanlar bugün yüzde 70'ten... Yüzde 10 kayıpları var. Bu, 700 bin lira eder. 
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Sen külfetini yüklüyorsun bu insanlara... Burada da 80 bin lira nimeti var, "yok onu alırım" 
diyorsun... Bu, olmaz. Bence bu, süper emeklilere yapılan en büyük kötülük olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu yasa tasarısını, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
ği şekliyle çıkarmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dönen. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelerine geçilmesini kabul ettiğimize göre, Meclisin bu tasarıyı kanunlaştırma eğilimi 

var. 
Bu tasarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kurumca Verilecek tdarî Para Cezaları 
Madde 140. — Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma ver

meyenlere aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 
b) Bu Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma 

vermeyenlere, herbir sigortalı için aylık asgarî ücret tutarında, 
c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim belgelerini yasal 

süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, 
d) Bu Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerden, işyeri kayıtlarını Ku

rumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere, 
bu süre içinde ibraz etmekle beraber, yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak dü
zenlenmediği anlaşılanlara, kayıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup olmadığına ba
kılmaksızın; 

1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin oniki katı 
tutarında, 

2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin altı katı tutarında, 
3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 
e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yönetme

likle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, 
f) Bu Kanunun 90 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri Kurumca yapılan yazılı ih

tara rağmen üç gün içinde yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücret tutarında, 
tdarî para cezası verilir. 
Bu madde hükümlerinin uygulanması 8, 9 ve 79 uncu maddelerde belirtilen belgelerin Ku

ruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz. 
Bu maddenin uygulanmasında, 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı tş Kanununun 33 üncü mad

desine göre, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uy
gulanan asgarî ücret esas alınır. 
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İdarî para cezalan tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre 
içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedi
lenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesi
ne başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. 

tdarî para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında 10 yıllık zamanaşımı uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuz, buyurun efendim. 

REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlar; önemli bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz. 

Görüyorum ki, Komisyon adına konuşan arkadaşımın görüşüyle Bakanlık görüşü ve mu
halefetin görüşü; hatta İktidarın görüşüyle -belki- Bakanlık görüşü arasında bir aykırılık du
rumu ortaya çıkmış gibi bir görüntü husule geldi. 

Burada, senelerce ıstırap çekmiş olanların, bu-sıkıntıları çekmiş olanların bizi takip ettiği 
hatta Türkiye'de bu işin mağdurlarının hepsinin ve efkârı umumiyenin bizi izlediği hepinizin 
malumudur. 

Benim görüşüm o ki, ileride bir iptal sebebi mevzubahis olması pahasına dahi olsa, bu 
mağdurların yaralarını saracak tedbirleri, bu kanun tasarısının her maddesinde nazara itibara 
almamızın uygun olacağı kanaatindeyim. Böyle yaptığımız takdirde, muhakkak ki, bu işin mağ
durlarının duasını alacağız. Aksi halde, onların ıstırabına yeni ıstıraplar katacağız diye düşü
nüyorum. 

Muhalif -muvafık, iktidar- Muhalefet, hükümet, komisyon demeden, bu mağdur arka
daşlarımızın yarasını saracak ve ıstıraplarını giderecek her türlü tedbiri, burada, birlikte, itti
fakla alalım ve ne iktidar ne muhalefet ne hükümet ne komisyon demeden, onların yararına 
ve bugüne kadar çektikleri ıstırabı hafifletecek tedbirlere, hepimiz, müspet manada yaklaşa
lım diyorum. 

Arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Kul, buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece bir usul meselesini arz etmek bakımından söz 

almış bulunuyorum. Kısaca arz edeyim. 
Elimizde bulunan kanun metninin sunuşunda, "Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Mad

desinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı" deniyor ve altında da Sayın Başba
kanın imzası var. Genel gerekçe de sadece bir tek madde üzerindedir. Şimdi, görüyoruz ki, başka 
bir madde daha eklenerek müzakereye alınmış oluyor. 

Bu madde, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda değil, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
eklendi, 

Dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edilen ve yine 506 sayılı Kanunla ilgili bir 
tasarı üzerinde verilen bir önergenin, Hükümet tasarısında yer almadığı iddiasıyla, müzakere
ye alınmayacağını söyleyen' arkadaşlarım, şimdi, zannederim buradalar(î) 

Görüyoruz ki, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hükümetin sunduğu tasarıda yer almayan bir 
madde hükmünü getirip, bu tasarının içine yerleştirmiş. Demek ki, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda gerek Sayın Bakanın iddiası ve gerekse o Komisyonun üyeleri olarak şu sıralarda oturan 
arkadaşlarımızın iddiası, bu maddeyi müzakereye aldığımıza göre, geçersiz. 
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Usulen zabıtlara geçilmesi için arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76 ncı 

maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Anayasa Mahkemesince iptal edilen Geçici 70 inci madde uyarınca Kuruma 4 200 
000 TL. veya 5 040 000 TL. borçlanma primi ödemiş olup malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
sından aylık almakta olanlara ödenmekte olan aylıkları ile; (6650) gösterge üzerinden, sigorta
lının prim ödeme gün sayısı ve tahsis talep veya ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak ek 35 
inci maddeye göre yeniden tespit edilecek aylık bağlama oranları ve cari katsayı esas alınmak 
suretiyle hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları arasındaki fark tutarında telafi edi
ci ödeme yapılır. Ancak, (6650) göstergeden maaş alanların göstergelerinde bir değişiklik ya
pılması halinde bu değişikliklerden doğan fark telafi edici ödemeye aynen yansıtılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL.'den daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapılacak 
telafi edici ödeme, yukarıda öngörülen esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma primi ile orantılı 
olarak hesaplanır. 

Telafi edici ödemeler ilgililere her ay aylıkları ile birlikte, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı 
aldıkları sürece yapılır. 

ödeme dönemine göre peşin ödenen telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 
b) ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine 

imkân veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve hak sahiplerinin aylıktaki hisseleri 
oranında ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağcı. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, Muhterem milletvekilleri, görüşmekte ol
duğumuz madde, milletimizin büyük bir kesimini ilgilendiren, onları çilelere gark eden, bana 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayıbını -ANAP'h 
arkadaşlarım alınmasınlar- ANAP Hükümetlerinin ayıbını belli ölçüde silebilecek, hafiflete
cek bir maddedir. 

HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — ANAP, zamanında getirdi; mahkeme iptal etti; 
ne yapalım yani?! 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Halledebilirdiniz. 
HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Halletmek için getirdik... 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Maalesef, çok, hem de çok geç kalındı. Büyük bir emekli 

kesimi -sanıyorum, bana gelen telefonların bir kısmı, buradaki değerli milletvekillerimize de 
geliyordur- emeklilerimiz, sürekli bizleri arayarak, bu kanunun ne zaman çıkacağını soruyor
lardı ki, inşallah bugün, belli ölçüde de olsa, haklarının bir kısmım iade etme imkânım bulacağız. 
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Aslında, Türkiye'de, sosyal güvenlik sistemi diye oluşmuş bir sistem, bana göre, Milliyetçi 
Hareket Partisine göre, maalesef yoktur; çok başlılık hüküm sürmektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi ayrı ayrı kurumlarda -adaletsiz, dengesiz primler 
ödeyerek- insanlarımızın toplanması suretiyle oluşturulan sosyal güvenlik çatısı, çok dengesiz 
bir şekilde, âdeta, devletimizin, vatandaşını korumasına yönelik değil de, birbirine düşman eder
cesine planlanmıştır ya da uygulanmaktadır. Halbuki, bütün bu sosyal güvenlik kurumlarını 
bir tek çatı altında toplayarak, bütün fertlerimizi, bütün çalışanlarımızı, hatta çalışmayanları
mızı bir tek merkezden, adaletli bir şekilde sosyal güvenlik sistemine kavuşturmamız şarttır. 

Süper emeklilerimiz, inşallah bu kanunla belli ölçüde rahatlayacaklardır, emsali SSK emek
lilerinin durumuna yaklaşacaklardır veya denk olacaklardır. 

Bu, yeterli olmamakla birlekte, kişisel olarak; görüştüğümüz tasarının, Plan ve Bütçe Ko
misyonumuzdan geldiği şekilde, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün milletvekillerimizin oylarıy
la kabul edileceğine İnandığımı belirtir; bu kanunun, bu maddenin, süper emeklilerimize ve 
tüm çalışanlarımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı arz ede
rim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Seçmene selam konuşması!,. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 335 sıra sayılı kanun tasarısının 2 rici maddesinin (a) bendinde yer 

alan 6650 gösterge rakamlarının 6400 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Cebi Necdet,Yazıcı 

Samsun Zonguldak 
İsmet Attila Cemal öztaylan 

Afyon Balıkesir 
Uğur Aksöz 

Adana 
Gerekçe : 1987 yılında çıkarılan 3395 sayılı Kanuna göre, göstergesi 1400 olan emekliler

den, isteyenler prim farkı olarak hesaplanan 4 200 000 veya 5 040 000 lira ödeyerek 5000 gös
terge satın almışlardır. Böylece, bunların 1400 olan göstergeleri 6400'e yükseltilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonra, söz konusu kimselerin göstergeleri tekrar 1400'e 
indirilmiştir. Yani, 5000 göstergenin karşılığı olan aylık kadar bir hak kaybına uğramışlardır. 
Halen almakta oldukları aylıklarıyla telafi edici ödemeler toplamının 6400 göstergeden bağla
nan aylıklar seviyesine yükseltilmesiyle kaybedilen hakları telafi edilmiş olmaktadır. 

Telafi edici ödemelerin hesaplanmasında 6650 göstergenin emsal alınması halinde ise, sü
per emeklilere prim farkını ödedikleri ve hak etmedikleri miktarda bir ödeme yapılması söz 
konusu olacaktır. 

öte yandan, 3395 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beş yıl üst sınırdan prim 
ödeyerek 6400 göstergeden emekli olanlarla süper emekliler arasında yeni bir eşitsizlik ortaya 
çıkacak ve bu eşitsizlik nedeniyle kanunun yeniden iptali söz konusu olabilecektir. 

Bu sakıncaların giderilebilmesi için, maddede yer alan 6650 gösterge rakamlarının 6400 
olarak değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 335 sıra sayılı, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76 ncı 

'' maddesinin değiştirilmesiyle, 2 nci maddesinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilerek düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Selçuk Maruflu 
İstanbul tstanbul 

İsmail Sancak Yusuf Pamuk 
istanbul ' tstanbul 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

"Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 3702 sayılı Kanunla eklenen geçici 
76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 76. — a) Geçici 70 inci maddeye göre Kuruma borçlanma primi ödemek 
suretiyle malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık almakta olanlara ödedikleri bu borç
lanma primi karşılığında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı aldıkları sürece aylıklanyla birlikte 

. telafi edici ödeme yapılır. 
Telafi edici ödemeler, borçlanılarak ödenen miktara bakılmaksızın, 1992 yılı içinde (6250) 

1993 ve sonraki yıllar için (6650) göstergenin cari katsayı ve üst göstergenin bu göstergelere 
tekabül eden aylık bağlama oranına göre, sosyal yardım zammı dahil hesaplanacak malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylıklarını geçmemek üzere, bu kişilerin hak ettikleri gösterge aylıklarına, sos
yal yardım zammı dahil, ilave edilecek miktarlarda olacaktır. 

Telafi edici ödemelerin miktarında katsayı, gösterge tabloları, sosyal yardım zammı ve ay
lık bağlama oranlarındaki artışlar ve değişiklikler de dikkate alınacaktır. 

Geçici gösterge borçlanmasının (5000) göstergeden daha düşük bir göstergeden yapmış 
olanların 1992-1993 yılları için hak edecekleri göstergeler, borçlanma yaptıkları göstergelere 
göre tespit olunur. 

Telafi edici ödemeler, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklanyla birlikte peşin olarak ödenir. 
Peşin ödenen telafi edici ödemeler, ölüm halinde geri alınmayacaktır. 
b) ölüm aylığı alanlara yapılacak telafi edici ödemeler, ölüm aylığına neden olan her 

tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve tamamı hak sahiplerine eşit bölüştürülerek ödenir. 
c) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri halinde, ek 12 nci maddeye göre ödenen ev

lenme yardımının hesabında telafi edici ödemeler nazara alınır. 
d) 'Telafi edici ödemeye hak kazandıktan sonra ölen aylıklının hak sahipleri hakkında 

da yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. 
e) Telafi edici ödemeler 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz

metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun hesaplaşma hükümlerinde dikkate alınmaz. 
f) Telafi edici ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
EMİN KUL (tstanbul) —- Sayın Başkan, bir şeyi tavzih etmek istiyorum. "1982" ve "6250" 

sözleri sehven yazılmıştır. Onun için, sadece "1993" ve "6650" olarak önergenin düzeltilmesi
ni istiyorum. 

BAŞKAN — "1993" ve "6650" olarak, önerge düzeltildi. 
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Sayın milletvekilleri, geliş sırasına göre son okunan önerge, aynı zamanda aykırı önerge
dir. Bu bakımdan ilk önce onu işleme koyacağız ve bir daha okunmasına da gerek yok sanıyo
rum... ANAP sıralarından "Yok, yok" sesleri) 

. Evet. 
Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Emin Kul'un önergesine katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi,işleme koyuyoruz; önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 335 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinde yer 

alan 6 650 gösterge rakamlarının 6 400 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Cebi 

(Samsun) 
ve Arkadaşları 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın 
Başkan, katılmıyoruz. Nedenini de az önce açıkladım... 

~ ALİ OĞUZ'(İstanbul) — önerge aleyhinde Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Hayır, ancak önerge sahibi konuşur; buyurun. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Bu önergeye katılıyoruz; niçin katıldığımızı da, izin verirseniz izah etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Oradan, yerinizden, çok kısa efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkanım, önemli bir konu... İzin verirseniz kürsüden izah edeyim. 
BAŞKAN — Oradan açıklayın efendim, buyurun. Kısaca bir açıklık getirin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, izin verin, ben biraz daha etraflı anlatmak istiyorum; çünkü, önemli bir konu. 
Tabiî, Yüce Meclisin takdirine vabeste bir konu... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın daima konuşma hakkı vardır; 
ama takdir zatıâlinizin tabiî. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün huzurunuzda görüşülmekte olan süper emeklile
rin sorunlarına ilişkin yasa tasarısı, Hükümet Programımızda yer alan konulardan birinin icra 
edilmesine yöneliktir. Hükümet Programı yazılırken, süper emeklilerin durumlarının gözden 
geçirileceği açıkça belirtilmiştir. Bugün, bu maksatla huzurunuza geldik. 

Şimdi, bu hükümet şunu da diyebilirdi: "Hak bizde zail olmamış, hak nerede zail olmuş
sa, orada arayın." Ama, böyle bir düşünceyle hareket etmemişiz ve süper emeklilerin durumu
nu düzeltmek için huzurunuza bir yasa tasarısı getirmişiz. Bu yasa tasarısını getirirken enine 
boyuna tartışmışız, bir hükümet tasarısı olarak getirmişiz. 
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Şimdi, burada konuşan arkadaşlarımdan birisi diyor ki, "iki milletvekili daha getirdi, bu 
yasalar Komisyonda, birleştirilmedi." Bu milletvekili arkadaşlarımızdan birisinin teklifini ka
nun tekniğine aykırı olduğu için, ikincisini de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına aykırı ol
duğu için birleştirmedik. Dolayısıyla, konu, 6650 mi olsun 6400 mü olsun konusudur. 

Şimdi, dinleyici localarından süper emekliler bu konuyu izliyorlar. Biz, Hükümet olarak, 
süper emeklilerden bir şey esirgemiyoruz. 

Evvela bazı rakamları ifade edeyim : 6650 gösterge ile 6400 gösterge arasındaki fark, sü
per emeklinin cebine, ayda, 87 bin lira daha fazla para girmesini sağlayacak; ama, bu tasarı, 
bu haliyle kabul edildiği takdirde, süper emeklilerin cebine, ayda, 1,5 milyon lira daha fazla 
para girecek. 

Huzurunuzda şunu söylemek istiyorum : 3395 sayılı Kanunu kim iptal ettirdi, kim?.. Bu
rada, bütün milletvekilleri, gruplar ayağa kalksa, yemin etse ve "biz bu kanunun Anayasaya 
aykırılığını iddia etmeyeceğiz." dese bile... Kim iptal ettirmiş 3395 sayılı Kanunu?.. Normal 
gösterge tablosundan aylık alan emeklilerin açtıkları dava üzerine iptal edilmiş bu kanun. Türk
iye'de, 1 milyon 900 bin emekli var. Bunlar, 1,5 milyon lira civarında maaş alırlar. Siz, 87 bin 
lira daha fazla para vereceğiz diye süper emeklilere selam vereceksiniz; çıkaracağımız bu yasa
yı, normal emeklilerden birisi Anayasa Mahkemesine dava açıp iptal ettirecek; ben de, bu Hü
kümetin bir üyesi olarak, muhalefetin, seçim meydanlarında, "ne kadar beceriksiz bakan, ne 
kadar beceriksiz Hükümet, ne kadar beceriksiz İktidar; bir yasayı bile yüzüne gözüne bulaştır
dı sözlerine muhatap olacağım!.. Ben bu damgayı yemek istemiyorum. 

AHMET FEYZt İNCEÖZ (Tokat) — Siz bunu düşünmüyorsunuz ki... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Elbette muhalefetin görevi "ver" demek. Peki, gelin de şu Sosyal Sigortalar Kurumunun kasa
sını biraz dolduralım. Belediye başkanlarına hacze gittiğim zaman, "Niye hacze gittin?" di
yorsunuz. Ben, yatırımcı bir bakanlığın başında bulunmuyorum; ben, her ay prim alıyorum, 
ayın 21'inde, 23'ünde maaş ödüyorum. Vergi iadelerini 2 gün geç ödedim diye, benim seçim 
bölgemden olan Sayın Dumankaya, Rahmanlar'da, Petrol - İş mahallesindeki insanları soka
ğa döktü, "Bakan niye bu vergi iadelerini geç ödüyor?" dedi. Demediniz mi?.. Bankaların 
önünde resimleriniz çekildi; bunları gördüm. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Şimdi oraya çıkıp bunları anlatacağım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, bakınız değerli arkadaşlarım, burada, ben, süper emeklilerden para esirgediğim için değil; 
Anayasa Mahkemesinin... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Şimdi anlatacağım... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, bir dakika, dinleyin... Gelip bu kürsüden konuşursunuz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Anlatacağım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı var -aramızda çok değerli hu
kukçular var- diyor ki : "Gösterge intibaı anlamına gelen her olay iptal edilir." 
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Bakın, 6650 gösterge vermek istiyorsunuz... Şu anda, Kurumdan, 6650 göstergeyle emekli 
olan insan sayısı 400'dür; yani, 1 milyon 900 bin emekli arasında, 6650 göstergeden emekli 
olanların sayısı 400... Siz, bir anda, 62 bin kişiye 6650 göstergeyi verirseniz, 1,5 milyon lira 
taban aylığı alan emeklinin buna tahammül etmesi olanaksızdır; çünkü, burada olay, o tarihte 
1400 gösterge karşılığında, 5000 gösterge satın almış olmalarıdır. 

1987 yılında bu yasa çıkmış... Eğer, bunlar emekli olmasalardı, beş yıl sonra, sürelerinde 
emekli olacaklardı. 1987+5 = 1992; 1992 yılının göstergesi de 6400'dür. 

Şimdi, bir yıl da ilave ederek, henüz kimseye uygulamadığınız bir göstergeyi, yani 6650 
göstergeyi verirseniz, Anayasa Mahkemesi iptal eder! Ondan sonra da süper emekliler, "Biz 
ne yaptık; 87 bin lira daha fazla para almak için, bu-yasayı, bu hale getirdik!" diyeceklerdir. 

Ben, süper emeklilerle konuştum. Burada bir yarışa girmeye gerek yok. Ben, vatandaşım
dan, emeklimden hiçbir şey esirgemiyorum; ama, bütün sıkıntım, bu yasanın normal emekli
ler tarafından Anayasa Mahkemesine götürüleceği şeklinde aldığım istihbarattır ve bu hakkı 
da kullanırlar. 

Aranızda çok değerli hukukçular var. Bu haliyle bile, yani 6400 göstergeyle bile... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kritiktir. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Birisi, çok iyi bir hukukçu, Anayasa Mahkemesine götürsün, yine Anayasaya aykırılık iddiası 
var!.. Burada söylüyorum. 

Normal emeklilerle konuştuğumuz zaman dedik ki: "Kardeşim, bir hakkın zayi olduğu
nu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?" Biz, bu konuda onların da görüşlerini aldık. 
Dediler ki : "Peki efendim, çıkarın." 

Şimdi, geliyorsunuz buraya diyorsunuz ki; bir anayasa hukukçusuna danıştım... Kim o 
anayasa hukukçusu, gelsin burada anlatsın, ben de tatmin olayım. Ama, şimdi, Hükümetin 
bir üyesi olarak sorumluluk taşıyan bir kişiyim. Bakın, Burada, 87 bin liranın, bana aylık geti
receği yük nedir, biliyor musunuz; onu da söyleyeyim, çok gülünç rakamlar: Bana aylık getire
ceği yük 66 milyar lira... İki tane gayrimenkulümden daha fazla kira aldım mı; tamam. Getiri
yorum yasayı inşallah. 

Ben onlardan hiçbir şey esirgemiyorum, Benim bütçem 73 trilyon lira... 66 milyar lira esir
gemek gibi bir düşüncenin sahibi değilim. 

Şimdi, siz, bunu tekeffül edin -süper emekliler de burada- basına da söyleyin, deyin ki, 
"vallahi de, billahi de biz bütün emeklilerle görüştük, Anayasa Mahkemesine götürmeyecek
ler", ben de dönersem nağmerdim canım, dönmem! 

6650'yi verin, ama kuşkularım var, kuşkularım... Çünkü, yasanın çıktığı tarih 1987, beş 
yıl geçmiş; 1992'nin üstünde veremezsiniz siz. Dolayısıyla, benim bütün kuşkum bu. Bu, bir 
hakkın daha fazla verilmesi konusunda yapılacak bir yarış değildir. 

Süper emekliler o kadar çok dertli ki; bu yasa tasarısı Komisyondan çıkmıştı, o kadar 
çok heyecanlanmıştı ki bu arkadaşlarımız, Bakanlığa, beni görmeye gelirken, bir saat geç gel
diler. Sordum "Niye bir saat geç geldiniz? diye. Dediler ki; "Bir süper emeklimiz heyecandan 
vefat etti." Kendisine burada Tanrıdan rahmet diliyorum. 

Ben, süper emeklilerle görüştüm. Bugün de görüştüm bir kısım süper emeklilerle "Sayın 
Bakan, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyecek şekilde çıksın, yeter" dediler. 

Benim kuşkularım budur; yoksa, onlardan 87 bin lirayı mı esirgeyeceğim, 66 milyar li-
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rayı mı esirgeyeceğim? Bu konuda kuşkularım var. O bakımdan, tasarının, 6400 rakamının ka
bulüyle yasalaşmasında fayda var. 

1.1.1993'ten itibaren yürürlüğe girmesini getirdiniz; Hükümetin teklifi yayımı tarihinden 
itibarendi; ben onu takdire bıraktım. Dolayısıyla, bana, şu haliyle bile yarım trilyon lira ek 
yük getiriyor; o kadar fazla para ödeyeceğim; helal olsun. Bakın, yarım trilyon mu daha bü
yük, 66 milyar lira mı büyük? Yarım trilyonu, bu kanunun çıktığının ikinci günü vereceğim. 
Yani, sorun, parasal değil. 

Ayrıca, bu 6400 gösterge rakamı arttıkça, bunlar da sürekli artış gösterecek; yani bu, ye
rinde duran bir dondurma kararı da değil. 

Ben, bu yönünü izah etmek için söz aldım. 
Sabrınıza sığınıyorum. 
Tekrar teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. • ' ' ' 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Bakan, ismimi vererek... 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi işleme koyuyorum... 
Efendim, önergeye Hükümet katılıyor mu, katılmıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul). — 

önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon katılmıyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — De

ğerli arkadaşlarım, Komisyon olarak katılmıyoruz. Biz, bizim Komisyonumuzdan çıktığı şek
line katılıyoruz... 

BAŞKAN — Tamam, tamam, konuştun onu; onu daha önce konuştun Sayın Dönen... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bir 

konuyu daha açıklayayım. Eğer... 
BAŞKAN — Hayır, hayır, efendim!.. Lütfen!.. Şimdi, oylamaya gelmişiz; karşılıklı.konu

şacaksınız... Olur mu öyle şey?! 
AHMET FEYZİ INCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun efendim! 
önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon katılmıyor... O kadar!.. 
Oyluyorum efendim : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Söz istedim... 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim?! 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Söz istedim ve siz de "buyurun" dediniz efendim... 
BAŞKAN — Size "buyurun" demedim efendim. "Buyurun" demek, yerinize oturun an

lamında! (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Ben söz istedim... 
BAŞKAN — Lütfen!.. Buyurun efendim! (DYP sıralarından alkışlar) 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Önergenin aleyhinde söz istedim Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayır efendim, önerge sahibi siz misiniz?! 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — önergenin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Usulen, olmaz diyorum! Buyurun! 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Nedir yani; bir yanlışlık geçsin mi buradan?! 
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BAŞKAN — önergeyi tekrar oyluyorum efendim, önergeyi kabuledenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, bir talebi var üyenin... 
BAŞKAN — Efendim, nedir? . 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, içtüzüğün 70 itici maddesine göre 

söz istiyorum. Sayın Bakan, benim emeklileri kışkırtarak, devlet aleyhine yürüttüğümü ifade 
ettiler; söz istiyorum. 

BAŞKAN — öyle demedi efendim, sizin emeklilere sahip çıktığınızı söyledi-. Buna itiraz 
edemezsiniz; sataşma değil bu. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Hayır, hayır, kışkırtıp, yürüttüğümü... 
BAŞKAN — Buyurun efendim! 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 1 Ocak 1993 tarihinde, diğer maddeleri yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Maruflu ve Sayın tnceöz söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUKLU MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli 

bir tasarıyı görüştük ve sonuna geldik. 
Kürsüye gelen bazı arkadaşlarımız, tribünlere selam olsun diye, belki daha konuyu da bil

meyerek, görüşlerini ifade ettiler ve hatta Anavatan Partisine de sataşmada bulundular. 
Ben, bir durumu tespit etmek için'şöz almış bulunuyorum. Tasarı burada yine Hüküme

tin DYP ve SHP ve kanadının istediği şekle geldi; yani süper emeklilerin istediği olmadı. (DYP 
sıralarından, "Oldu, oldu" sesleri) Hatta Bakan, mevcut emeklileri, Anayasa Mahkemesine 
gitmeleri için de buradan tahrik etti. 

Aslında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu iflas nokta
sına getirilmiştir. 

CEMAL ŞAHIN (Çorum) — Siz getirdiniz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Bakan, değerli arkadaşımızı burada suçladı... 

Burada, eğer bir arkadaşım, "sizin zamanınızda emekli maaşı, vergi iadesi verilmedi" diye ge
lip iddia ederse, "haklıdır' diyeceğim, ama böyle bir şey olmamıştır. Ama, sizin zamanınızda, 
benim seçim bölgem olan Rahmanlar'da, emekliler, kalp krizinden kuyruklarda ölmüşlerdir. 

Yine, değerli Yüce Meclise arz ediyorum ki, bu tasarıya rağmen, süper emeklilerin ve tüm 
emeklilerin haklarını tekrar iade etmek ve onlara insanca koşullar sağlamak, yine bizim Ana
vatan Partisi iktidarında olacaktır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maruflu. 
Buyurun Sayın tnceöz. 
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AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarken, biraz önce görüşülen ve oylaması yapılan 2 nci maddenin bilakis 
bu şekliyle Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorum. 

Şöyle ki : Şu anda 6650 göstergeden aylık alan süper emeklinin 6400 göstergeden maaş 
alması, esasında Anayasaya aykırıdır ve olay budur. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda Sayın Bakanla görüştüğüm zaman, "Sayın tnceöz, 
ben, bu 80 milyarı'nereden bulacağım?" şeklinde sitayişi olmuştu. Bende kendisine diyorum 
ki, 40 bin liraya yapılacak olan bir işi, 400 bin liraya, özel anlaşmalarla, özel yerlere yaptırmak 
için para buluyorsunuz da, süper emeklilerimize nasıl bulmuyorsunuz?! (RP ve ANAP sırala-* 
rından alkışlar) 

Burada Sayın Bakandan belgesini göstermesini istiyorum; nerede, gölgesine sığındığınız 
Anayasa Mahkemesinin o görüşü? Hayır, bunlar sizin, şu anda, burada, bu fikrinizi kabul et
tirmek için söylediğiniz sözlerdir. Belgenizi gösterin, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki gö
rüşünü gösterin... Hayır, o da yok. 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Sayın Başkan, arkadaş neyin üzerinde konuşuyor?.. 
BAŞKAN — Efendim, oraya da gelecek şimdi... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Geliyorum değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Böylece çıkacak olan bir kanunun Anayasaya 

aykırı olacağını iddia ediyorum ve Anayasaya aykırı bir kanunun, "Bakanlar Kurulu yürütür" 
maddesinin de geçerli olmadığını iddia ediyorum ve bu fikri savunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — önceki sözleri söylemese, 4 üncü madde üzerinde bu görüşü söylemesi müm

kün değildi tabiî! Onun için, müzakerelerde bir usulsüzlük yoktur. (Gülüşmeler) 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belli etmek üzere Sayın Emin 

Kul söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Emin Kul. 

EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, hemen hemen 

tümüyle, teknik yönü ağır basan, siyaset yönüne hiç bakmamamız lazım gelen bir kanun tasa
rısıdır; ama görüyorum ki, dinleyici localarında oturan arkadaşlarımızı da bazen şahit tuta
rak, Sayın Bakan, bu konuyu bir siyasî çekişme vesilesi yaptı ve gerçeklere aykırı beyanlarda 
bulundu. 

Bu, gerçeklere aykırı beyanlarda bulunduğu hususunu tespit etmeden önce, dikkatlerinize 
bir hususu sunacağım, müzakere adabı ve usulü bakımından : Bir önerge var, değerli arkadaş
larımız veriyor; 6400 olarak tespit edilmesini istiyor uygulanacak göstergenin. Ondan önce be
nim verdiğim bir önerge var, 6650 olmasını istiyor. 

Şimdi, 6650 olması Komisyona soruluyor; Komisyon "Katılmıyorum" diyor; 6400 soru
luyor; ona da "Katılmıyorum" diyor. Niçin? önerge üzerinde söz alıp izahat verilmemesi için. 
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Komisyon ya 6400 rakamına katılır ya 6650'ye katılır veya Hükümet tasarısına katılır; ki, 
o da 6650... tşte size bir usul aksaklığı; apaçık meydanda. Bu bir siyasî çekişme mevzuu yapıl
dığı için, kendi teklifi de 6650 olan Komisyon, önergemize katılmaktan içtinap ediyor. Bunu 
bir kenara bırakalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Çoğunluk olmadığı için katılamıyor. 
EMİN KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; onu arkadaşımıza söyleyin; bir daha, söy

lerken, öyle ifade etsin; ben onun ifadesine bakarak söylüyorum. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Hükümet tasarısı 6400'dür, 6650 değil. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Çoğunluk olmadığı için katılmıyor. 
EMİN KUL (Devamla) — Sayın Bakan gerçeğe aykırı bir hususu daha söylüyor ve diyor 

ki : "Gerek Sayın Mehmet Dönen'in gerekse Sayın Emin KuPun getirdiği kanun tekliflerinin 
-ki, Sayın Bakandan bir yıl önce getirdik, Komisyonda yattı- kanun tekniğine aykırı olması 
bakımından Komisyonda birleştirilmesi reddedilmiştir." 

Elimde Komisyon raporu var; böyle bir şey söylenmiyor... Komisyon üyelerimiz burada. 
Kanun tekniğine aykırı olduğu, Komisyonda söz konusu edilmedi. 

Onun dışında, verdiğimiz teklifler, Meclisin ilgili kademelerinden, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesindeki bilgili arkadaşlarımızın incelemesinden geçip, üzerinde görüş yazılıp, eleştiri yö
neltiliyor... Böyle bir eleştiri de yok. 

Niçin Sayın Bakan, kendi görüşünü Yüce Meclise kabul ettirmek için gerçeğe aykırı be
yanda bulunuyor?! Ben yakıştıramıyorum. 

Başka bir beyanda daha bulunuyor : Şu anda bizi izleyen süper emeklilerle görüştüğünü 
ve onların onayını aldığını söylüyor. Eğer vakit olsa ve Sayın Başkan müsaade etse ve de öyle 
bir usul olsa; Süper Emekliler Derneğinin Genel Sekreterinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
çektiği telgraflar ve Komisyon çıkışı yakamıza yapışıp bize verdiği belgeler odamda duruyor; 
onları göstersem; 6650 olarak çıkmasını talep ediyorlar; fakat, Sayın Bakan, onların adına Ge
nel Kurulu yanıltıyor. 

Demek ki, bu işin altında bir iddia meselesi var; yani, "ben yaptım -sen yaptın" meselesi. 
Halbuki, "sen yaptın- ben yaptım" meselesi olmaktan öte, bu Hükümetin onurudur; bu siyasî 
grubun onurudur. Gelmiş bir haksızlığı gidermeye gayret ediyorlar. Bizim katkımız, kânun teklifi 
yapmakla bu onuru onların üzerinden almak değil; daha iyi bir yasanın çıkarılmasına gayret 
etmektir. Bu gayretin engellenmesiyle daha büyük bir onur kazanacaklarını zannediyorlarsa; 
hele, böyle yollar deneyerek zannediyorlarsa; zannederim bu onuru kazanmalarına imkân yoktur. 

Anayasaya aykırılık meselesine geliyorum : Sayın Bakan, hatırlanacağı üzere, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da söyledi; hatta, "davayı ben açtırırım" dedi. Çünkü, açtırdığı böyle bir şike 
dava da, Anayasa Mahkemesindedir... Anayasa Mahkemesine dava açarlar diye de, ayrıca, zapta 
geçirilmesini Komisyon Başkanından aykırıdır diyorum" dedi ve bunları zapta geçirdi. 

Anayasaya aykırılık söz konusu değil. Ne bakımdan söz konusu değil?.. Süper emekliler 
artık normal emeklilerden mağdur hale gelmişlerdir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki 
gerekçeler, şu anda süper emekliler için geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla, anayasaya aykırılığı 
yok. 

1993 yılı için gösterge 6650'dir... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Kul, bağlamanız için size 1 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — iki dakika verseniz Sayın Başkanım... 
Geçmişte bu konuda yapılan bir müzakerede, şu anda birleşime Başkanlık eden Sayın Baş

kanımız demiş ki: (15.2.1989 tarihli 59 uncu Birleşim, 153 üncü sayfa) "Şimdi getirilen yasa- . 
da, 1989 yılının katsayısı değil 1988 yılının katsayısı esas alınıyor... Böylece haksızlık, daha 
geniş bir deyimiyle ve yerinde ise, devlet vatandaşı dolandırmış oluyor." 

İşte şimdi, 1992 yılının göstergesi 1993'e uygulanıyor. Sayın Oturum Başkanının söylediği 
gibi, devlet vatandaşı dolandırmış oluyor Sayın Bakan... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Yine, başka bir arkadaşımız, Sayın Güneş Müftüoğlu, aynı müzakerelerde, "Aktüer den
ge yetmeyebilir; ancak, devlet ne güne vardır" diyor. 

Devlet ne güne varsa, işte buyurun, 6650'yi gelip kabul ederdiniz, önerge vermezdiniz... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sekiz yıldır neredeydiniz?! 
EMİN KUL (Devamla) — Ben yeni geldim; siz neredeydiniz?! Bu kanunları ittifakla çı

karmışsınız... 
Aslolan, diğer emeklilerimizin de durumudur ve son olarak bunu arz ediyorum. Emekli

lerimizin yüzde 88'i 1 563 448 lira ile 1 853 528 lira arasında maaş alıyorlar. 1 milyon 563 bin 
lira alanlar, emeklilerin yüzde 35'ini, 1 milyon 853 bin lira alanlar ise yüzde 8'ini teşkil ediyor. 
Sayın Bakan, bunları göstererek, başka bir kısım emeklileri, borç ödeyen, para veren emeklile
ri tehdit edeceğine, bunların durumunu düzeltecek teklifleri Yüce Meclise getirsin, onu müza
kere edelim. 

Bu, apaçık meydanda ki, yapılan müzakerelerde Sayın Bakanın tavrı, sadece bir siyasî çe
kişme yaratmak, güya bu tavırla da bir sonuç devşirmek... 

Sayın Bakanı tebrik ediyorum; çok iyi bir aktör!.. 
Bu kanun tasarısına da olumsuz oy vereceğimizi arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Tasarı üzerinde tüm müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın konuşmacı, Sayın Emin Kul, benim yıllar önce yaptığım bir konuşmaya atıfta 

bulundu... 
EMİN KUL (İstanbul) — Haklı nedenle, alkışlayarak... 
BAŞKAN — O konuşmam doğrudur; o görüşümde de bir değişiklik olmamıştır. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Öyle ise aleyhinde oy kullanacaksınız... 
BAŞKAN — Bizim üzüntümüz, bugünkü koşulları bile göremeden rahmete kavuşan sü

per emeklilerin durumudur, onların acısıdır, inşallah, bu yasadan -tümünü oylayacağım şimdi-
bundan sonra yararlanacaklar -hepsine uzun ömür diliyorum- uzun yıllar, sağlık içinde yarar
lanırlar; bunu dileriz. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için, 4.5.1993 tarihli 98 inci Birleşimde alınan karar ge

reğince, 8 Mayıs 1993 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.04 

e 
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VIII. — SORULAR "VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tokat Milletvekili A hmet Feyzi înceöz 'ün, 3517 Sayılı Kanuna göre TRT'den PTT'ye 
isteği dışında intikal ettirilen kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağ
lar'm yazılı cevabı (7/1166) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Feyzi tnceöz 

' > • . ' " . . ' y Tokat 
1354 eski TRT çalışanlarının 3517 sayılı Radyo ve Televizyon verici istasyonlarının PTT 

Genel Müdürlüğü tarafından kurulması ve işletilmesi ile bazı kanunlar da değişiklik yapılması 
hakkında kanun hükümleri uyarınca TRT'den PTT'ye isteği dışında intikal ettirilmelerine karşı 
anılan kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, TRT'ye müracaat ederek gö
revlerine başlatılma istemleri cevapsız kalınca İdare Mahkemelerinin lehlerine vermiş olduğu 
kararla tekrar TRT'ye müracaat etmelerine rağmen görevlerine başlatılmamışlardır. 

Hukukun üstünlüğünün teminatı olduğunuzu vaadlerinizden biliyoruz. Bu konuda gere
keni yaptıracak mısınız? 

T ,C , ^ . . ' '• ' 
Devlet Bakanlığı . 

Sayı : B.02.0.002-2.03/04777 4.5.1993 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

., Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * 
ligi : 15.4.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1166-4438/20384 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz tarafından, Sayın Başbakanımıza yöneltilen 

/ TRT ile ilgili yazılı soru önergesi hakkındaki açıklamalarımız ekte sunulmuştur, 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. - ' ' , 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

PTT Genel Müdürlüğüne TRT tarafından devredilen vericiler ve personel ile ilgili bilgiler 
aşağıda sunulmuştur. 

1. a) 21.1.1989 tarih ve. 20056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3517 sayılı Kanun gere
ğince, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinde sözü geçen tesislerde görevli veya bu hizmetle ilgili 
personel kadrolarıyla birlikte 28.2.1989 tarihli protokol uyarınca PTT'ye devredilmiştir. 

• b) Bilahare Anayasa Mahkemesi 18.5.1990 tarih ve E : 1989/9, K : 1990/8 sayılı kararıy
la 3517 sayılı Kanun iptal edilmiş, 26.7.1990 tarih ve 20586 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
bu kararın, yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. 

c) 3517 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesi sonucunda bu kanun ge
reğince PTT'ye devredilen personel açısından doğan hukukî boşluk Anayasanın 153 üncü mad
desinin 3 ve 4 üncü fıkralarına rağmen doldurulamamış, bu konuda bir Kanun Tasarısı veya 
teklifi TBMM'ce henüz bir karara bağlanmamıştır. 
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2. 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra oluşan hukukî ve fiilî durum sonu
cunda, bu yasayla PTT Genel Müdürlüğüne devredilen verici istasyonları halen PTT tarafın
dan işletilmekte, intikal eden personelde PTT tarafından istihdam edilmektedir. Ancak, devre
dilen bir kısım personel Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce açmış oldukları iptal 
kararları TRT tarafından uygulanarak Kurumun eleman ihtiyacı bulunan boş kadrolarına atan
mışlardır. 

3. 3517 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle TRT'nin kuruluş ve görev Yönetmeliği değiş
tirilerek, Vericiler Dairesi Başkanlığı ile Etüt Proje ve Tesis Daire Başkanlığı lağvedilmiş ve bu 
Başkanlıklarda istihdam edilen teknik personelin tamamı PTT'ye intikal ettirilerek kadroları 
iptal edilmiştir. TRT'nin vericilerde istihdam edilmiş personel için öngörülmüş Görev Yönet
meliği ve bu personele ilişkin kadroları halen mevcut olmadığı gibi, bu hizmetin-organize edi
lebileceği Başkanlıklarda TRT kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde mevcut değildir. 

4. Açıklanan bu durum üzerine, TRT Yönetim Kurulu 8.10.1991 tarih ve 1991/248 sayılı 
karan ile 28.2.1989 tarihli devir protokolünün yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danış
tay 5 inci Dairesinin 16.7.1991 tarih ve 1991/1276 sayılı kararı karşısında, yasal boşluk duldu-
ruluncaya kadar Kuruma dönme isteği ile başvuran vericiler personeli ile ilgili tdare Mahkeme
lerinin iptal kararlarının uygulanabilmesinin teminen 3517 sayılı Kanunla PTT'ye devredilen 
Radyo ve Televizyon vericilerinin işletilmesinin eski duruma getirilmesi ve TRT'ye devri husu
su teknik yönden de çözümlenememiştir. 

Konununun yasal yönden çözümü için ilgili kuruluşların çalışmaları devam etmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

:«^B>: 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 308) 

Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.198İ Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletve
kili Tevfik Diker'in Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis

yonu Raporu (2/534, 2/597) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ural Köklü Ayvaz Gökdemir 
Uşak Gaziantep 

Hasan Dikici Ahmet Kabil 
Kahramanmaraş Rize 

' Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

GEREKÇE 

21.5.1992 tarih ve 3804 Sayılı Kanunda bir kısım derslerde başarılı olan öğrencilerin duru
mu ile ilgili bir sarahat olmadığı için uygulamada bu kanun, ancak sorumlu olduğu bütün ders
lerde başarılı olan öğrencileri için bir imkân getirmiş bir kısım derslerinde başarılı olan ve ba
şarı istidadı gösterenlerin durumunda bir değişiklik yapmamıştır. Bu sebeple mezuniyet nok
tasına yaklaşmış gençlerin de istikbali kapalı kalmıştır. 

Bu madde, özellikle son sınıfta iken ilişiği kesilen fakat mezun olabilme istidadı gösteren 
gençlerin önünü açmak maksadıyla düzenlenmiştin 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 27.1.1993 

Tevfik Diker 
Manisa 



GEREKÇE 

21.5.1992 Tarih ve 3804 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ge
çici 40 inci Madde ile, üniversitelerden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilere, eğitim
lerine devam edebilmeleri için başarısız oldukları her ders için bir sınav hakkı verilmiştir. An
cak Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken başarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilen öğren
ciler bu kapsam dışında tutulduklarından bu haktan yararlanamamışlar ve mağdur duruma 
düşmüşlerdir. . 

Eğitimlerinin belli bir dönemini tamamlayıp bir istikbal kurmaya çalışan ve milleti için 
hizmet vermeye hazırlanan bu öğrecilerin de, Geçici 40 nci madde hükümlerinden faydalandı
rılması hem hakkaniyet açısından uygun olacak, hem de bu gençlere yeniden geleceklerini kur
ma imkânı tanınacak ve sivil tıp fakültesi öğrencileri ile bu öğrenciler arasında bir eşitlik de 
sağlanmış olacaktır. Nitekim 29.5.1991 tarihli ve 3747 sayılı Kanunla Yükseköğretim Kanunu
na eklenen geçici 37 nci maddede de bu ilke benimsenmiş ve her iki tıp fakültesi öğrencileri 
de kanun kapsamına alınarak eşit şekilde bu haktan faydalandırılmışlardır. 

Hazırladığımız bu kanun teklifi ile de halen mevcut haksızlık giderilmek istenmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu < 19.2.1993 
Esas No. : 2/534, 2/597 

Karar No. : 33 

"\ ' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

"Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğ-.. 
retim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili 
Tevfik Diker'in, Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi" 
Komisyonumuzun 3.2.1993 tarihli 17 nci ve 17.2.1993 tarihli 18 inci Birleşiminde, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz; konu ile ilgili olarak yaptığı 3.2.1993 tarihli 17 nci birleşiminde her iki 
teklifin aynı mahiyette olması dolayısıyla tekliflerin birleştirilerek görüşülmesine karar vermiştir. 
Yapılan müzakereler neticesinde konunun kurulacak olan bir "Alk Komisyon"da değerlendi
rilerek, bir rapor hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

Kurulan Alt Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor; Komisyonumu
zun 17.2.1993 tarihli 18 inci birleşiminde ele alınarak incelenmiş ve bu raporun komisyon gö
rüşmelerine esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; eğitim ve öğretimde kalitenin düşmemesine özen 
gösterilmiş, ancak mezuniyet noktasına gelmiş olan son sınıf-dönem öğrencilerine tanınacak 
bir imkân ile mezuniyetlerinin sağlanabilmesi yoluna gidilmiştir. Bu genel değerlendirmenin 
doğrultusunda : \ 

1. a) Her iki teklif, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair olduğu halde, mezuniyet durumunda olan öğrenciler için getirilen imkânların sürekli 
hale getirilmesi uygun mütalaa edildiğinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ün-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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cü maddesinin değiştirilmesine ihtiyaç hâsıl olmuş ve teklifler o şekilde değerlendirilerek de
ğiştirilmiştir. Yapılan değişiklik; 44 üncü maddede belirlenen süreleri aynen muhafaza ederek, 
sadece belirli sayıda dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine yeni bir imkân tanınmasın
dan ibarettir. 

b) Gülhane Askerî Tip Akademisi (GATA) öğrenciler ile ilgili atıf, "GATA" Kanununun 
40 ncı maddesinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine yapılan atfa 
karşılıktır. GATA'nın askerî özelliği sebebiyle, GATA öğrencileri sınırsız sınav hakkından ya
rarlanamayacak, ancak ilave 4 sömestrdik (2 yıllık) sınav hakkından yararlanabileceklerdir. 

c) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencinin, öğrenci katkı payını ödemeğe devam et-
f . 

mesi, bu öğrenciye kullandığı hakkın bir bedeli olduğunun düşündürülmesınden ibarettir, 
Komisyonumuzca; yukarıdaki gerekçelerin doğrultusunda, 2547 sayılı YÖK Kanununun 

44 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını düzenleyen çerçeve 1 inci madde komisyonumuzca 
oylanarak kabul edilmiştir. 

2. Komisyonumuzca düzenlenen ve 2547 sayılı YÖK Kanununa geçici 42 nci maddenin 
eklenmesini öngören çerçeve 2 nci maddede; 

a) öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için kayıtları silinen öğrencilerin, kayıt yaptıra
bilmişini, 

b) 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yürürlük tarihinden önceki öğrencilerin de 
yararlanabilmesini, 

c) Gülhane Askerî Tip Akademisinden ilişkisi kesilmiş olan öğrencilerin sivil tıp fakülte
lerinde öğrenimlerine devam etmek şartıyla, 2547 sayılı YÖK Kanununun geçici 40 ncı madde
siyle, bu Kanundan yararlanabilmelerini, 

sağlayacak hükümler yer almıştır. 
Çerçeve 2 nci madde Komisyonumuzca oylanarak kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca; yürürlük ve yürütmeye ilişkin olarak düzenlenen 3 üncü ve 4 üncü mad

deler ile yapılan değişikliklere uygun olarak düzenlenen başlık, Komisyonumuzca oylanarak 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 



— 4 — 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
Ahmet Sanal 

Adana 
Üye 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Üye 
Nurettin Tokdemir 

Hatay 
Üye 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

M " 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 
Üye 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 
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UŞAK MİLLETVEKİLİ URAL KÖKLÜ VE 
4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarih ye 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. —4.11.1981 Tarih ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 41. — Geçici 40 inci 
maddede verilen hakkı kullandıktan sonra da 
mezun olabilmek için beş dersten sorumlu ka
lanlara dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 
öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); 
üç veya daha az dersten sorumlu kalanlara ise 
sınırsız, sorumlu oldukları derslerden açıla-
cak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, 
uygulamalı dersler dışındaki derslere devam 
şartı aranmaz." , 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . — Bu Kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ TEVFİK Dİ-
KER'İN'TEKLİFİ 

Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 41. — Gülhane Askerî 
Tıp Akademisinde okurken bu kanunun ya
yımı tarihine kadar disiplin suçu dışında ka
lan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlar; bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvurma
ları halinde 2547 sayılı Kanunun Geçici 40 ncı 
Maddesi hükümlerinden aynen istifade 
ederler. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. ; 

MADDE 3. —• Bu Kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde
sinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"öğretim Süresi: 
Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan 

öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamîsüreler iki yıllık önlisans için dört, 
dört yıllık lisans için yedi yıldır, öğrenciler normal eğitinröğretim süresi beş yıl olan program
ları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, 
bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten ba
şarısız olanlara dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim 
yılı); Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olan
lara ise sınırsız; başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikle
ri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetme
liklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını saglayamamalan sebebiyle 
ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan ku
rumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf 
derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce 
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya 
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından 
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci
ler, öğrenci katkı payını ödemeğe devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak 
kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler." 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarih |ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
42 nci madde eklenmiştir. ! 

GEÇİCİ MADDE 42. — 1992̂ 1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci katkı 
payını ödeyemedikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencile
rin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtldrı yapılır; öğrencilik hakları 
kaldıkları yerden devam eder; ilişkilerinin kesildiği süreler öğrenim süresine dahil edilmez. Bu 
öğrencilerden gecikme zammı ve faiz alınmaz. 

44 üncü maddede yapılan değişiklikten, 1991-1992 eğitim öğretim yılı sonuna kadar me
zun olamayan öğrenciler de yararlanırlar. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne se
beple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 
başvurmaları halinde Yükseköğretim kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirle
nen Tıp Fakültesince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci mad
desi ve bu Kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 





Dönem : 19 Yasama Yılı: 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 302) 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 
üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) 

T.C. 6.1.1993 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-464/08043 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milir Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
16.12.1992 tarihinde kararlaştırılan "926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sa
yılı Kanunun Geçici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasan sı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demîrel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
15 Aralık 1989 tarihinde yürürlüğe giren-3593 sayılı Kanunla, binbaşı ve albay rütbe bek

leme süreleri 5 yıla, tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral ve orgeneral/oramiral rütbe 
bekleme süreleri de 3 yıla indirilmiştir. 

3593 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1989 yılından itibaren başlatılan uygulamaya yöne
lik çalışmalar sonucunda, özellikle tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral ve orgene
ral/oramiral rütbelerindeki 3 yıllık bekleme süresi nedeniyle, kıt'a ve karargah görevlerini yeri
ne getirmeye ilişkin olarak görevlendirmeye yönelik zorluklar bulunduğu ortaya çıkmış olup, 
uygulamaya geçildiğinde bahse konu problem sahalarının daha da büyüyeceği değerlendiril
mektedir. 

a) Kıt'a görevinin zorunlu olması nedeniyle general/amiraller için 2 yıl kıt'a görevi yap
tıktan sonra 1 yıl karargâh görevi yapmak veya 2 yıl karargâhta görev yaptıktan sonra 1 yıl 
kıt'ada görev yapmak gibi bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda kıt'a görevini daha 
fazla yapanla, daha az yapan arasında değerlendirmeye yönelik güçlükler ortaya çıkacaktır. 
Kıt'a ve karargâh görevinde bulunma süresine bağlı olarak, hem değerlendiren personel, hem 
de değerlendirilen personel psikolojik olarak menfi yönde etkilenecektir. Diğer taraftan, kıt'a-
ların da kısa sürelerle ve sık sık komutan değişikliğine uğraması, komutan ile birlik arasında 
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kurulması arzu edilen ilişkilerin, istenen seviyede gerçekleşmesini engellemektedir. Bunun so
nucu olarak, birlikler, muharebe müessiriyeti açısından olumsuz yönde etkilenebilecektir. 

b) Yurtiçi görevlendirmelerden farklı olarak, tahsis dışı NATO kadrolarına general/ami
ral aday bildirme işlemlerinde, NATO makamları tarafından seçilmesi halinde, genelde mütea
kip yıl herhangi bir ayda göreve başlamak üzere aday bildirimi talep edilmektedir. Bu durum 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde her yıl Ağustos ayında yapılan yurtiçi görev değişikliği uygulaması
nın, bu tür yurtdışı görevleri için de tatbikini zorlaştırmaktadır. NATO ile ilgili tahsis dışı kad
rolar asgarî 2, azamî 3 yıl olarak belirlenmiş olup, bu görevler daha ziyade tümgeneral/tüma
miral ve korgeneral/koramiral rütbelerine inhisar etmektedir. Anılan rütbelerdeki ilgili perso
nelin, Sicil Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu kıt'a görev süresi dolmadan, mücbir sebeplerden 
ötürü yurtdışına atamasının yapılması halinde, yurtiçi görevlendirmelerde olduğu gibi, yurtdı
şı görevlendirmelerde de personelin değerlendirilmesine ilişkin prolemler ortaya çıkmaktadır. 
Millî mevzuat nedeniyle atama yapılmaması halinde ise NATO makamlarının göreve ilişkin 
talebi reddedilmekte, bu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti'-
nin NATO nezdinde, general/amiral seviyesinde daha etkin şekilde temsilini engellemektedir. 

c) Anılan rütbelerde, rütbe bekleme sürelerinin, birer yıl indirilmesi sonucu bazı rütbe
lerde yıl kontenjanlarının sık sık Yüksek Askerî Şura tarafından tespit edilmesi ihtiyacı doğ
muş olacak, bu durum her yıl ilave çalışmalar yapılmasını ve kontenjanlarda da zaman zaman 
tadilatı gerektirecektir, örneğin, Kara kuvvetleri Komutanlığı korgenaral kontenjanı 20 oldu
ğundan, 4 yıllık bekleme süresine göre her yıl 5 tümgeneral terfi ederken ve bu suretle istikrarlı 
bir durum mevcut iken, 3 yıllık bekleme süresine göre yıl kontenjanlarının iki yıl 7, bir yıl 6 
olarak tespiti gerekmiştir. 

Diğer taraftan, 1076 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak yapılan 
düzenleme ile 10 Eylül 1992 tarihinden itibaren yedeksubayların hizmet süresi, 3 ayı yetiştirme 
olmak üzere toplam 12 ay olarak belirlendiğinden, asteğmenlik rütbe bekleme süresinin de 9 
aya indirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır, -

Tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral ve orgeneral/oramiral rütbelerinde, rütbe 
Jjekleme süresinin 4 yıla çıkarılmasını, asteğmenlik rütbe bekleme süresinin ise 1 yıldan 9 aya 
indirilmesini öngören Tasarı ile, kıt'a ve karargah görevlerinin verimli ve dengeli şekilde yapıl
ması yanında, uzun yıllar boyunca kazanılan tecrübeden daha fazla süre ile istifade edilmesi 
ve yukarıda belirtilen sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu maddesinde 
değişiklik Öngören madde ile, genel gerekçede belirtilen nedenlerle, halen 3 yıl olan tümgene
ral/tümamiral, korgeneral/koramiral ve orgeneral/oramirallerin rütbe bekleme süreleri 4 yıl, 
1 yıl olan asteğmenlik rütbe bekleme süresi ise 9 ay olarak tespit edilmektedir. 

Madde 2. — Tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral ve orgeneral/oramiral rütbe 
bekleme süreleri bu Kanunun 1 inci maddesi ile 4 yıl olarak belirlendiğinden uygulama imkânı 
kalmayan 926 sayılı Kanuna 3593 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 53 üncü madde ile 3593 sa
yılı Kanunun geçici maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 3. — 926 sayılı Kanunun 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
ile değişik 30 uncu maddesi hükümlerine göre 1990, 1991 ve 1992 yıllarında tümgeneral/tüma
miral, korgeneral/koramiral, orgeneral/oramiral rütbelerine terfi eden ve 3 yıllık bekleme sü
resine tabi olan general ve amirallerin de bu Kanunla yapılan düzenleme doğrultusunda 4 yıl
lık bekleme süresine tabi tutulabilmelerini sağlamak amacıyla. Kanunun yürürlük maddesi 30 
Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 302) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.1.1993 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/497 
Karar No. : 48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 21.1.1993 tarihli 7 nci Bir
leşiminde, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz ile Millî Savunma ve Maliye 
ve Gümrük bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; tümgeneral-tümamiral, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramirallerin rütbe 
bekleme süreleri, 7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla 3 yıla indirilmiştir. 

öte yandan, 3593 sayılı Kanunun; 
Geçici maddesi ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral-tümamiral, korgeneral-

koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerinde bulunanların, bulundukları rütbede 4 yıllık bek
leme süresine tabi tutulacakları, 

7- nci maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 53 üncü madde ile de, söz konusu 
rütbelere ait kontenjanlarda, 1993 ve 1994 yıllarında ortaya çıkacak kontenjan açıklarının, lü
zumu kadar tümgeneral-tümamiral, kongeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralin görev süre
lerinin, 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri hükümlerine göre uzatılması 
suretiyle kapatılacağı, 

Hükme bağlanmıştır. 
3593 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1989 yılından itibaren başlatılan uygulamaya yöne

lik çalışmalar sonucunda, tümgeneral-tümamiral, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral 
rütbelerindeki 3 yıllık bekleme süresi nedeniyle, kıt'a ve karargâh görevlerini yerine getirmeye 
ilişkin konularda bazı sorunlar ortaya çıktığı, Tasarının gerekçesinde de belirtilen söz konusu 
sorunların, uygulamaya geçildiğinde daha da büyüyeceği değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 1076 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak yapılan 
düzenleme ile yedek subayların hizmet süresi, 10 Eylül 1992 tarihinden itibaren 3 ayı yetiştirme 
olmak üzere toplam 12 ay olarak belirlendiğinden, asteğmenlik rütbe bekleme süresinin 9 aya 
indirilmesine gerek duyulmuştur. 

Kıt'a ve karargâh görevlerinin verimli ve dengeli şekilde yapılması yanında, uzun yıllar 
boyunca kazanılan tecrübeden daha fazla süre istifade edilmesi ve tespit edilen sorunların or
tadan kaldırılması amacıyla hazırlanan Tasarıda; tümgeneral-tümamiral, korgeneral-koramiral 
ve orgeneral-oramiral rütbelerinde, rütbe bekleme süresinin 3 yıldan 4 yıla çıkarılması, böylece 
uygulama imkânı kalmayacak olan 926 sayılı Kanunun ek geçici 53 üncü maddesi ile 3593 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin yürürlükten kaldırılması ve asteğmenlik rütbe bekleme süresi
nin 1 yıldan 9 aya indirilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 302) 



Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde : 
Tasarının ileri sürülen gerekçelerin, general ve amirallerin normal bekleme sürelerinin 3 

yıla indirilmesi esnasında de mevcut olduğu, 
Bekleme sürelerinin 3 yıla indirilmesinin, o zaman Orduda memnunluk yarattığı, zira bu 

uygulama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gençleştirileceğinin düşünüldüğü, 
önerilen değişikliğin bir taraftan belirli kişilerin lehine olacağı, diğer taraftan ise terfi bek

leyen subayları mağdur edeceği, belki de haklarım yitirip kadrosuzluk nedeniyle emeklilikleri
ne neden olacağı, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar vereceği gibi aleyhte, 

3593 sayılı Kanunla gerçekleştirilmesine rağmen geçici maddesi nedeniyle henüz uygula
maya geçmemiş olan ancak bazı sorunlar yaratacağı da anlaşılan "bekleme süreleriyle" ilgili 
düzenlemenin düzeltilmesi amacıyla hazırlanan Tasarıda, kişisel bir düzenlemenin söz konusu 
olmadığı, 

Terfi işlemlerinin mevcut hükümler muvacehesinde yapılmasının iki ayrı devrenin değer
lendirmeye tabi tutulmasına dolayısıyla mağduriyetlere neden olacağı, 

Tasarı ile, Tuğgeneral ve Tuğamirallerin bekleme süreleriyle ilgili bir değişiklik öngörül
mediği için de, gerek Albayların gerekse Tuğgeneral ve Tuğamirallerin terfilerinde herhangi bir 
sorun doğmayacağı gibi lehte, 

Görüşlere yer verilmiş, yapılan bu görüşmelerden sonra Tasarı Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerinin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1,-2, ,3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
A. Baki Tuğ 

Ankara 
Sözcü 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

- Üye 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Muhalifim 

Üye 
Et hem Keîekçi 

Afyon 
Üye 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Af. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
Üye 

Asım Kaleli 
İçel 
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Üye Üye 
Mukadder Başeğmez Gürhan Çelebican 

İstanbul istanbul 
Üye Üye 

Tevfık Diker Cevat Ayhan 
Manisa Sakarya 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11,2.1993 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/497 
Karar No. : 103 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 6.1.1993 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği 
"Millî Savunma Komisyonu"nda görüşülerek 22.1.1993 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
"926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 10.2.1993 tarihli 35 inci birleşi
minde Hükümeti temsilen İçişleri Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmala
rıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; 7.12.1989 tarihli ve 3593 Sayılı Kanun ile Binbaşı ve Albay rütbe bekleme 
süreleri 5 yıla, Tümgeneral-Tümamiral, Korgeneral-Koramiral, Orgeneral-Oramirallerin rütbe 
bekleme süreleri ise 3 yıla indirilmiş, ayrıca aynı kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa eklenen Ek Geçici 53 üncü madde ile de, söz konusu rütbelerde ortaya çıka
cak kontenjan açıklarının ne şekilde karşılanacağı hükme bağlanmıştı. Ancak, Tasarının ge
rekçesinde belirtildiği gibi anılan kanunun yürürlüğe girdiği 1989 yılından itibaren başlatılan, 
uygulamaya yönelik çalışmalar sonucunda, Tümgeneral-Tümamiral, Korgeneral-Koramiral ve 
Orgeneral-Oramiral rütbelerindeki 3 yıllık bekleme süresi nedeniyle, general ve amirallerin kıt'a 
ve karargâh görevinde bulunma süresine bağlı olarak yapılan değerlendirmelerde bazı güçlük
ler ortaya çıkmış, bu uygulama nedeniyle de bazı rütbelerde yıllık kontenjanların tespiti konu
sunda Yüksek Askerî Şuranın her yıl ilave çalışmalar yapmasına ve kontenjanlarda zaman za
man tadilatlara gidilmesine yolaçacağı anlaşılmıştır. Diğer taraftan "1076 sayılı Yedek Subay 
ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu"nda yapılan değişiklikle de 10.9.1992 tarihinden itibaren 
yedeksubayların görev sürelerinin 3 ayı yetiştirme olmak üzere 12 ay olarak belirlenmesi nede
niyle, Asteğmenlikte rütbe beklemenin 1 yıldan 9 aya indirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ta
sarının; Tümgeneral-Tümamiral, Korgeneral-Koramiral ve Orgeneral-Oramiral rütbelerinde rütbe 
bekleme süresinin 4 yıla çıkarılması ve Asteğmenlik rütbe bekleme süresinin ise 1 yıldan 9 aya 
indirilmesi suretiyle, karargâh ve kıt'a görevlerinin verimli ve dengeli şekilde yapılması yanın
da, \ızun yıllar boyunca kazanılan tecrübeden daha fazla istifade edilmesini sağlamak amacıy
la hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, General ve Amirallikte bekleme sürelerinin 3 yı
la indirilmesinin özellikle üst rütbelerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gençleştirilmesi anlamını 
taşıdığı ifade edilerek,, tasarı ile tekrar eski uygulamaya geçilmesi halinde terfi bekleyen bazı 
subayların mağduriyetine neden olunacağı gibi görüşler dile getirilmiş ancak 7.12.1989 tarihli 
ve 3593 sayılı kanun ile gerçekleştirilen ve anılan kanunun geçici maddesi nedeniyle henüz uy
gulamaya geçilmeyen, uygulanması halinde beraberinde bazı sorunları da getireceği anlaşılan 
"bekleme süreleriyle" ilgili düzenlemenin, yeniden değiştirilmesinin yerinde olduğu, Tümgeneral 
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ve Tümamireller ile Albayların bekleme sürelerine ilişkin bir düzenleme öngörülmemesi nede
niyle de bu rütbelerde herhangi bir sorun olmayacağı ifade edilmiştir. Daha sonra hükümet 
adına yapılan tamamlayıcı açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

." Üye 
Atgan Hacaloğlu 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 
Üye 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Sözcü 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergez'en 
Bitlis 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

İmzada bulunamadı 
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Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
Üye 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

1 Üye 
Ender Karagül 

Uşak 

Üye 
M. Doğan ölmeztoprak 

Malatya . 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

926 Sayıh Türk Silaldı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanunun Ek Geçid 53 üncü Maddesi İle 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
7.12.1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbeler Normal Bekleme Süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral-Tuğamiral, 

c Tümgeneral-Tümamiral 
Korgeneral-Koramiral 
Orgeneral-Oramiral 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun ek geçici 53 üncü maddesi ile 3593 sayılı Kanunun ge
çici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

9 Ay 
3 Yıl 
6 Yıl 
6 Yıl 

. 5 Yıl ' 
3 Yıl 
5 Yıl 
4 Yıl 
4 Yıl 
4 Yıl 
4 Yır* 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Mad
desi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Mad
desi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun, 30 Ağustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demini 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin . 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı " 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof E. inönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Ahuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A.» Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yümaz 
Devlet Bakanı 

$ Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı . 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
, Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği 

Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M.'M. (S. Sayısı: 335) 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/514) 

T.C. 
Başbakanlık 26.2.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlilğil 

Sayı : B.02.0.KKG/101-475/08397 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku-
rulu'nca 22.2.1993 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçe ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

506 sayılı Kanuna 3395 sayılı Kanunla eklenen geçici 70 inci maddenin Anayasa Mahke
mesince iptal edilmesinden sonra, süper emekliler ile ilgili mevzuatta doğan boşluğun doldu
rulması amacıyla, 3522 ve 3702 sayılı kanunlarla yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerle, süper emeklilerin göstergelerine eklenen geçici göstergeler kaldırılmış, 
emekli aylıklarına ek olarak her ay telafi edici ödeme yapılması esası getirilmiştir. 

Ancak, halen ödenmekte olan telafi edici ödeme miktarları ilgililerin uğradığı mağduriye
ti ortadan kaldıracak seviyede olmadığından, şikâyetler devam etmektedir. 

Bu Kanunla, aylık ve telafi edici ödemeler toplamı emsallerinin aylıklarının seviyesine ge
tirilmek suretiyle, sözkonusu kimselerin mağduriyetlerinin tümüyle ortadan kaldırılması amaç
lanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Süper emeklilere yapılmakta olan telafi edici ödeme miktarları yükseltilerek, 
bu ödemeler ile emekli aylıkları toplamı, 1993 yılında emekli olacak emsallerinin alacağı ay
lıkların seviyesine getirilmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 



, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu İ6.3.1993 

Esas No. : 1/514 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 2.3.1993 tarihinde havale edilen "Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 8.3.1993 tarih ve 
18 inci birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakanlık temsilcileri, TİSK, TÜRK-İŞ, 
Süper Emekliler Derneği temsilcilerinin de katılması ile incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının genelinde yapılan görüşmeler sırasında, gündemin 3 ve 4 üncü sırasında yer alan, 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki 3702 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/313) 
ile Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına Bir Madde Ek
lenmesi ve 3395 Sayılı Yasanın Geçici 76 ve 77 nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Yasa Teklifi (2/91) nin konusu itibariyle Süper Emeklileri ilgilendirmesi nedeniyle İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre tasarı esas alınarak tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi yolunda 
Komisyonda yapılan müzakerede mutabakat sağlanamamış, yapılan oylamada tekliflerin bir
leştirilerek görüşülmesi reddedilmiştir. 

20.6.1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa geçici 5 inci maddesi eklenmiştir. Bu madde ile, en üst gösterge tablosundan 
aylık almakta olanlar ile aylık tahsisi talebinde bulunmuş olup da henüz işlemlerini tamamla
mamış olanlardan gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık bağlanılmaya hak kazanan
lara, müracaatları halinde ve yükümlenecekleri ek ödemeleri karşılığında bağlanacak yaşlılık, 
ölüm ve maluliyet aylıklarında artış sağlanmıştır. Bu Kanunla, 1987 yılında Sosyal Sigortalar 
Kurumundan 1 400 göstergeden aylık almakta olanların göstergelerinin başvuru tarihlerine göre 
4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. karşılığında borçlanmak suretiyle 6 400 göstergeye yükseltil
mesine ve böylece daha yüksek emekli aylığı almalarına imkân tanınmış, yaklaşık 62 000 emekli 
bu meblağı ödeyerek Kanunun verdiği bu imkândan yararlanmışlardır. 

3395 sayılı Kanunun süper emeklilik ile ilgili maddesinin Anayasa Mahkeme'since, aykırı 
bulunarak 26.10.1988 tarihli kararı ile iptal edilmesi üzerine 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe ko
nulan 3522 sayılı Kanun ile süper,emeklilerin Aralık 1988 tarihinde almakta oldukları aylıkla
rının dondurulması ve süper emekli olmayanların aylıkları ile eşitleneceği tarihe kadar bunla
rın aylıklarının artırılmaması hükme bağlanmıştır. Süper Emeklilerin bu gelişmelerden kay
naklanan hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3702 sa
yılı Kanunla, süper emeklilere her ay aylıklarına ek olarak 330 000 TL. ile 400 000 TL. arasın
da telâfi edici ödeme yapılmasrve bu telafi edici ödemelerin katsayı artışları ile orantılı olarak 
artırılması esası getirilmiştir. Aradan geçen dönemde yapılan artışlarla bugün 4 200 000 TL. 
ödeyenlere 693 752 TL., 5 040 000 TL. ödeyenlere de 840 911 TL. telâfi edici ödeme yapılmak
ta ise de, bugün 6 400 göstergeden emekli olanlara 3 840 280 TL. ödenirken 2 547 280 TL. 
ilâ 2 694 439 TL. ödenmekte, aynı göstergeden emekli olanlara farklı meblağ ödenme durumu 
yanısıra süper emeklilerin mağduriyetide süregelmektedir. 
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Tasan; hem bu mağduriyeti gidermekte, bugün 6 400 göstergeden emekli olanlara bağla
nan aylık ile süper emeklilere ödenen aylık tutarında eşitlik sağlanmakta, bu eşitliği de telâfi 
edici ödeme ile gerçekleştirmektedir. 

Diğer taraftan, yapılan düzenleme otomasyona bağlanmakta, emsal gösterilen 6 400 gös
tergeden maaş alanların göstergelerinde bir değişildik yapılması halinde bu değişikliklerden 
doğan fark telâfi edici ödemeye aynen yansıtılmaktadır. 

Süper emeklilerin mağduriyetine köklü çözüm getiren Komisyonumuzda genelinde benim
senen tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiş, 2 nci maddesi; Kanunun "1 Ocak 1993" tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer şeklinde düzenlenerek verilen bir önergenin süper emeklilerin mağduri
yetini önleyeceği gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
Sözcü 

İsmet Attila 
Afyon 

Üye 
H. İbrahim özsoy 

Afyon 
Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri ' 

Üye 
Ali. Su 

tçel 
Üye 

Emin Kul 
İstanbul 

Muhalefetle 
Üye 

Gtilerlleri 
Tokat 
Üye 

Cemal Alişan 
Samsun 

Üye 
A. Feyzi İnceöz 

Tokat 

Başkanvekili 
Ali Uyar 
. Hatay 

Kâtip 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Üye 

A. Kemal Başaran 
Trabzon 

Üye 
Y. Fevzi Arıcı 

tçel 
Üye 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Üye 
Muzaffer Arıkan 

Mardin 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 



MUHALEFET ŞERHİ 

Usul bakımından : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 76 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki bir kanun teklifi tarafımızdan 20 Nisan 1992 tarihinde Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanlığına intikal etmiştir. Hükümet tasarısı ise 2 Mart 1993 tarihinde yani 
kanun teklifimizden 11 ay sonra Komisyona gelmiştir. Eş konu ve hüküm üzerinde ye benzer
lik içinde oluşuna ve hatta teklifimiz kanun teklifine daha uygun bulunmasına rağmen Komis
yonda birleştirme işlemi yapılmamıştır. Bu husus yerleşik usule aykırı ve Anayasanın Milletve
killerine ödev olarak yüklediği yasama görevini yerine getirmeye engel bir tutum olarak Ko
misyonda sürekli tevali etmekte olduğundan Anayasanın lafzına ve anlamına ters bir uygula
ma olarak mütalaa edilmelidir. 

Esas bakımından: 1. "Süper" tanımlaması ile nitelendirilen SSK emeklilerinden yakla
şık 62 000 iştirakçinin mağduriyete uğraması karşısında düzenlediğiniz kanun teklifinde, bu 
emeklilerimizin en az nominal emekliler seviyeye getirilmesi hedeflenmiştir. Oysaki Hükümet 
tasarısı 1993 yılında Komisyonumuza intikal ettiği halde kendilerine yapılacak "telâfi edici 
ödemeye" 1992 yılının göstergesi olan (6 400 gösterge) esas alınmış olup, 1993 yılı için teklif 
ve uygulaması yapılan (6 650 gösterge) dikkate alınmamış, böylece mağduriyetin gerçek ölçüde 
giderilmesi sağlanmamıştır. 

2. Hükümet tasarısının (a) bendinin birinci ve ikinci fıkrasında yapılacak "telâfi edici 
ödeme" nin miktarlarının açık tanımlaması yapılmamış olup uygulamada yorumlara sebebi
yet verecek muğlaklığa yer verilmesi kanun tekniğiyle bağdaşmamaktadır. 

3. Hükümet tasarısının (b) fıkrası ile getirilen düzenleme hak sahiplerinin aleyhine so
nuç doğurmaktadır. Kurumdan aylık ve gelir almakta olan veya alacak plan hak sahiplerine 
"telâfi edici ödeme" nin eşit olarak paylaştırılarak ödenmesi gerekir. Aksi halde "telâfi edici 
ödeme" nin, hak sahiplerinin "aylıktaki hisseleri oranında" ödenmesi sonucu eş ve çocuklara 
intikali gereken "telâfi edici ödeme"nin bir kısmının hak sahiplerinin elinden alınmasına se
bebiyet verilmiş olunacaktır. Bu nedenle tasarıdaki metin konunun esas maksat ve hedefine 
aykırı bir düzenleme olarak görülmüştür. 

4. Hükümet tasarısında "telâfi edici ödeme" lerin; gösterge tabloları, katsayı ve aylık 
bağlama oranları ile sosyal yardım zammında yapılacak değişikliklere paralel olarak tespitine 
imkân verilmesi gereken esneklik, açıklık yer almadığından geleceğe doğru vuku bulacak ge
lişmelerde süper diye nitelenen emeklilerin yine mağduriyeti söz konusu olabilecektir. 

5. Her ne kadar Hükümet tasarısında yer verilen "yürürlük, maddesi Komisyonda ver
diğimiz önerge sonucu "1.1.1993" olarak değiştirilip kabul edildiysede yukarıda arzettiğim sa
kıncaların giderilmemiş olması nedeniyle, tasarının Komisyondan geçen şekli mağduriyetleri 
gerçek anlamda gidermediğinden ve uygulamada sakıncalar doğurmaya devam edebilecek içe
rikte olduğundan bu haliyle tasarıya muhalifim. 

Kaldıki memur ve işçilerin emeklilik hukukunun yeniden topluca ele alınması, çalışanlar
la emekliler arasında açılan fevkalâde rahatsız edici farkın giderilmesi, emekli aylıkları siste
minin gözden geçirilerek sosyal güvenlik ödemeleri ve hizmetlerinde uyum sağlanmasının asıl 
ihtiyaç duyulan önemli bir sorun olarak bekletilmesi tahammül amaçlarını aşmıştır. 
Saygıyla arz ederim. 

Emin Kul 
İstanbul 
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Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.4.1993 

Esas No. : 1/514 
Karar No. : 109 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 
26.2.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Önha-
valesi uyarınca Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale 
edilen "Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 31.3.1993 tarihinde yaptığı 38 inci birleşiminde Hükümeti temsi-
len Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanının Başkanlığında, Maliye ve Gümrük, Çalışma ve Sos-

< yal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla incelenip görüşülmüştür. * 

Bilindiği gibi; 3395 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na eklenen Geçici 5 inci madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst göstergesinden (1 400) aylık almakta olanlar 
ile aylık tahsisi talebinde bulunmuş ancak henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan göster
ge tablosunun en üst göstergesinden aylık bağlanmaya hak kazananlara, başvuru tarihlerine 
göre 4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. borçlanmaları halinde (6 400) gösterge esas alınarak 
daha yüksek emekli aylığı bağlanması imkânı tanınmış ve bu haktan yararlanmak için kanun
da öngörülen süre içerisinde 62 578 iştirakçinin müracaat ederek borçlandığı bilinmektedir. An
cak, Kanunun Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine intikal etmesi üzerine ko
nu, Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve mahkemenin 26.10.1988 tarihli ve esas Sayısı 1988/19 
Karar Sayısı 1988/33 Sayılı Kararı ile yapılan düzenleme Anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal 
kararının Resmî Gazetede yayınlandığı 11.12.1988 tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gir
mek üzere iptal edilmişti. Kanunun ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine doğan 
hukukî boşluğun doldurulması amacıyla 29.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3522 sayılı Ka
nun ile Süper Emeklilerin aylıklarının 1 400 göstergeden aylık almakta olanların aylıkları ile 
eşitleneceği tarihe kadar ve sosyal yardım zammı artışı yapılmaksızın, başka bir ifade ile; don
durulmuş olarak ödenmesi hükme bağlanmıştı. Süper Emeklilerin geçen süre içerisinde doğan 
mağduriyetlerini önlemek amacıyla 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3702 sayılı Kanunla 
hak sahiplerine her ay ücretlerine ek olarak borçlanılan meblağa göre, 330 000 TL. veya 400 
000 TL. telâfi edici ödeme yapılması ve bu telâfi edici ödemelerin katsayı değişikliklerine pa
ralel olarak artırılması esası getirilmişti. Geçen zaman içerisinde 330 000 TL.'lık telâfi edici 
meblağ 693 752 TL.'ye, 400 000 TL.'lık telâfi edici meblağ ise 840 911 TL.'ye yükselmiş olması
na rağmen ücretlerin dondurulmuş olması nedeniyle, bugün aynı göstergeden maaş alan emekliler 
ile süper emekliler arasında, süper emeklilerin mağduriyetine yönelik bir maaş farkı doğmuş 
bulunmaktadır. 
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Tasan ile, borçlanma yapan emeklilerin söz konusu mağduriyetlerini ortadan kaldırmak 
üzere yeni bir yasal düzenleme yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Tasarının olumlu bulunduğu, ancak mağduriyetlerin giderilmesi için yeterli olmadığı, 

beklentileri tam olarak karşılayamayacağı, gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği, 
— Anayasa Mahkemesi kararından sonra getirilen telâfi edici düzenlemelerin soruna çö

züm getiremediği, maktu ödeme yerine esnek bir sistemin getirilmesinin uygun olacağı, 
— Sosyal Sigortalar Kanununda yapılması düşünülen değişikliklerin bir bütün halinde 

gündeme getirilmesinin gerektiği, münferit düzenlemeler ile istenilen sonuca ulaşılamayacağı, 
— Süper emekliler ile normal sigorta emeklisi olanlar arasındaki dengenin süper emekli

ler aleyhine bozulduğu, göstergenin halen en yüksek sigorta emeklisine uygulanmakta olan 
(6650)'ye yükseltilmesi suretiyle dengenin yeniden sağlanacağı, bu nedenle konunun Anayasa
ya aykırılığının sözkonusu olmayacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise, 
• — Hükümet Programında süper emeklilerin durumlarının gözden geçirileceği ve gerekli 

yasal düzenlemenin yapılacağı hükmüne yer verildiği bunun gereği olarak ülkenin ekonomik 
imkânları Ölçüsünde konuya çözüm getirilmek istendiği, telâfi edici ödemelerin tasarıyla geti
receği malî yükün 1 Trilyon TL. civarında olduğu, 

— Sosyal Sigortalar Kanununun tümünün gözden geçirilmesi görüşünün Hükümetçe de 
benimsendiği ancak, gündeme getirilen bu değişikliklerin teknik mahiyet taşıdığı ve ivedilikle 
bu sorunun çözümünün zorunlu olduğu, kapsamlı bir tasarının ise Bakanlar Kuruluna su
nulduğu, 

— "Göstergenin yükseltilmesi halinde Anayasa Mahkemesi Kararlarına aykırılığının söz
konusu olabileceği, ileride süper emeklilerin yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalabilecekleri 
gibi mahzurlarının bulunduğu, (6650) göstergeden 1.1.1993 tarihi itibariyle emekli olanların 
yararlanabildiği, 

dile getirilmiştir. Bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim--
senmiş ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Verilen bir önergenin kabulü ile, ülkemizde yaygın şekilde sigortasız işçi çalıştırılması so
nucu Sosyal Sigortalar Kurumunun uğradığı maddî zararı önleyebilmek amacıyla, idarî para 
cezalarının güncelleştirilmesine yönelik bir düzenleme, tasarının 1 inci maddesinden önce gel
mek üzere yeni 1 inci madde olarak tasarıya ilave edilmiş, 

— Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metninin; 1 inci maddesi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 70 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması nedeniyle, metnin 
1 inci maddesinin (a) bendinin başına redaksiyon olarak "Anayasa Mahkemesince iptal edilen" 
ibaresi eklenmiş, süper emeklilerin mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla aynı bentde yer alan 
(6400) gösterge (6650) olarak değiştirilmiş ve bendin sonuna (6650) göstergeden maaş alanla
rın göstergelerindeki değişikliğe paralel düzenlemelerin süper emeklilere de yansıtılmasını te-
minen bir ibare eklenmiş ve madde bu değişikliklerle ve ilave edilen yeni 1 inci madde nedeniy
le 2 nci madde olarak kabul edilmiş, 

. ' • • • • • • . o • . • -
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— Yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi, tasarıya yeni madde ilave edilmesi nedeniyle, 2 nci 
maddesinin 1 Ocak 1993 tarihinden, diğer maddelerinin ise yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girmesini terîıinen yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle 3 üncü madde olarak 
kabul edilmiş, 

— Yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi ise 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Metnin başlığı içeriğinde yapılan değişikliklere paralel olarak ''Sosyal Sigortalar Kanu

nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca; süper emeklilerin mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi ama
cıyla tasarının İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini 
istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
llyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut öztürk 
Aksaray 
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Adana 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
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Melih Pabuçcuooğlu 
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Koray Aydın 
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Üye 
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Üye 
Mehmet Ali Yavuz 
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Üye 
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İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76,hci 
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Geçici 70 nci madde uyarınca Kuruma 4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. borçlanma 
primi ödemiş olup malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık almakta olanlara ödenmekte 
olan aylıkları ile; (6400) gösterge üzerinden, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve tahsis talep 
veya ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak ek 35 inci maddeye göre yeniden tespit edilecek 
'aylık bağlama oranları ve cari katsayı esas alınmak suretiyle hesaplanacak malullük, yaşlılık 
ve ölüm aylıkları arasındaki fark tutarında telâfi edici ödeme yapılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL.'den daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapılacak 
telâfi edici ödeme, yukarıda öngörülen esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma primi ile orantılı 
olarak hesaplanır. , 

Telâfi edici ödemeler ilgililere her ay aylıkları ile birlikte, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı 
aldıkları sürece yapılır. 

ödeme dönemine göre peşin ödenen telâfi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 
b) ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telâfi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine 

imkân veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve hak sahiplerinin-aylıktaki hisseleri 
oranında ödenir." 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMÎSYO- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

NÜNÜN KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddc-
Dcğişiklik Yapılması Hakkında Kanun terinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı Tasarısı 

MADDE 1. — Madde metni aynen ka- MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sa-
bul edilmiştir. yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kurumca Verilecek İdarî Para Cezalarıv 
Madde 140. — Kurumca dayanağı belir

tilmek suretiyle; 
a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde be

lirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma 
vermeyenlere aylık asgarî ücretin üç katı tu
tarında, 

b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde be
lirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma 
vermeyenlere, herbir sigortalı için aylık asga
rî ücret tutarında, 

c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasında belirtilen prim belgelerini ya
sal süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir 
fiil için ayrı ayrı aylık asgarî ücretin iki katı 
tutarında, 

d) Bu Kanunun 79 uncu maddesinde 
belirtilen yükümlülüklerden, işyeri kayıtları
nı Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 
gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz et
meyenlere, bu süre içinde ibraz etmekle bera
ber, yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uy
gun olarak düzenlenmediği anlaşılanlara, ka
yıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup 
olmadığına bakılmaksızın; 

1. Bilanço esasına göre defter tutmak-
, la yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin onı-

ki katı tutarında, 
2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü 

olanlara aylık asgarî ücretin altı katı tutarında, 
3. Defter tutmakla yükümlü olmayan

lara aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 
e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yö
netmelikle belirlenen sürede yerine getirme
yenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul (Plan ve .Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Ettiği Metin) Metin) 

f) Bu Kanunun 90 inci maddesinde be
lirtilen yükümlülükleri Kurumca yapılan ya
zılı ihtara rağmen üç gün içinde yerine getir
meyenlere aylık asgarî ücret tutarında, v 

idarî para cezası verilir. 
Bu madde hükümlerinin uygulanması 8, 

9 ve 79 uncu maddelerde belirtilen belgelerin 
Kuruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz. 

Bu maddenin uygulanmasında, 25.8.1971 
tarih ve 1475 sayılı tş Kanununun 33 üncü 
maddesine göre, sanayi kesiminde çalışan 16 

• ' yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu ta
rihte uygulanan asgarî .ücret esas alınır. 

tdarî para cezaları tebliğ tarihinden iti
baren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya ay
nı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz 
edilebilir, ttiraz takibi durdurur. Kurumca iti
razı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh 
ceza mahkemesine başvurabilirler. Mahkeme
ye başvurulması cezanın takip ve tahsilini dur
durmaz. 

tdarî para cezalarının tahakkuk ve tah
silatında 10 yıllık zamanaşımı uygulanır. 

MADDE 2. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76 ncı 
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"a) Anayasa Mahkemesince iptal edi
len Geçici 70 inci madde uyarınca Kuruma 
4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. borçlanma 
primi ödemiş olup malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık almakta olanlara öden
mekte olan aylıkları ile (6650) gösterge üze
rinden, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve 
tahsis talep veya ölüm tarihindeki yaşı dikka
te alınarak ek 35 inci maddeye göre yeniden 
tespit edilecek aylık bağlama oranları ve cari 
katsayı esas alınmak suretiyle hesaplanacak 

1 malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları arasında
ki fark tutarında telâfi edici ödeme yapılır. 
Ancak, (6650) göstergeden, maaş alanların 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
, Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu ' 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
' , K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbası 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

. .Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Tflrkivp Rflvfllf M i l W MAOIÎOÎ / C Cf l inn • 1-İ<\ 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak. 1993 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Madde metni aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

göstergelerinde bir değişiklik yapılması halin
de bu değişikliklerden doğan fark telâfi edici 
ödemeye aynen yansıtılır. 

4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL.'den da
ha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapı
lacak telâfi edici ödeme, yukarıda öngörülen 
esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma pri
mi ile orantılı olarak hesaplanır. 

Telâfi edici ödemeler ilgililere her ay ay
lıkları ile birlikte, malullük, yaşlılık ve ölüm 
aylığı aldıkları sürece yapılır. 

ödeme dönemine göre peşin ödenen te
lâfi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz. 

b) ölüm aylığı almakta olanlara yapı
lacak telâfi edici ödeme, ölüm aylığı ödenme
sine imkân veren her tahsis dosyası için ayrı 
ayrı hesaplanır ve hak sahiplerinin aylıktaki 
hisseleri oranında ödenir." 

MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci mad
desi 1 Ocak 1993 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ~ 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 6 . 5. 1993 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(3s^& 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

(3s^S) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

•—:—=—-H 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S O Z L U S O R U L A R 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER • 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4,1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59»a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 
x 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 2İ6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7.— Tarım ve Köyişteri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 

R 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

I I .— Uşak Milletvekili Ural Köklü ve4 Arkadaşının, 4.1 İ. 1981 Tarih ve2547 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.İ993) 

12. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

15. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

16. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı :283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

19. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt-
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 20. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonlan raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

21. -— Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi ; 1.34993) 

22. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonlan raporlan (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

23. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

24. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

— H — — — — — — — — ' 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

25. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

26. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve tşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe kpmisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 32. —• Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağılma tarihi : 28.9.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

• X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

m 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

38. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 39. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1,1993) 

X 40. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 41. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 42. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Kaülınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı,ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 

X 43. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,>tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S, Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 48. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı ; 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

m 
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51. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 52. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

56. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 57. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

58. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

59. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 60. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

61. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

R 
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63. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

64. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun tasarısı ve Plân ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

65. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

66. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) „ 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

68. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

69. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürköğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

[̂ ] 
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74. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

75. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) ' 

76. —Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Ş. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

81. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9. J992) 

82. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391).(S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

nn 
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86. — tstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91.— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

92. —Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
' (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında-Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, ijlarp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) v 

97. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

98. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet EIkatmı$ ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 
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100. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

101. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağılma tarihi : 26.11.1992) 

102. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

103. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 105. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235,1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

107. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

108. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

_ : : : __ ,.m_ 
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111. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) , ) • 

113. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

114. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile ilgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa îki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/1*00) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

118. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

119. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

120. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

1 ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
121. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı imar Ka

nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) \ 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

rüı 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

: KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

124. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — İki ÎI ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

126. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

128. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

134. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinlinin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

135. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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X 136. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ye Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) s f 

X 138. —̂  Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) I 

139. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma jarihi : 9.4.1993) 

X 140. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 141. —- Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

143.— Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

144. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı ; 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

145. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


