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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İspanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne ka

dar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1865) 

2. - Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1866) 

3. - Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, 
dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1867) 

4. - Romanya ve İsviçre'ye gidecek olan Adalet Bakanı ve Çalışma ve 
Sosyal Güvelik Bakanı Vekili Mehmet Mogultay'ın dönüşüne kadar, Adalet 
Bakanlığı'n;ı,\ Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına :da Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1868) . 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

1 1 . - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/722) (S. Sayısı: 771) 
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13. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58' e 1 inci Ek) 

14. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

15. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

16. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde ^Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. sayısı: 116) 

17. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 

19. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı 394) 

22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 
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24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

25.-926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı:'554) 

26. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) 

28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

29. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

30. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı: 779) 

3 1 . - Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarım
lar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk 
Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümle
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855 (S. Sayısı: 858) 
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32. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir 
Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmaz-
can, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Ar
kadaşının 4.11.1981'Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa 
Milletvekili Tevfik Diker'in, Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Ankara Mil
letvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nm, İzmir 
Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 
Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 63:86, 
2/1044,2/1133, 2/1228, 2/1246,2/1284) (S. Sayısı: 838) 87:88 

33. - Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 842) 88:109 

34. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) 109 

VI. - DİSİPLİN CEZALARI 35 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'a, Meclisten geçici çıkarma cezası ve

rilmesi 35:38 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR - 86 
1. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ha

lil Çelik'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 86:87 
VIII.-SORULAR VE CEVAPLAR 110 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Uo 
1. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Baskil İlçesine 

bağlı bazı köylerin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/6578) 110 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köy
lerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6579) 110:111 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6580) 111:112 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Keban İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol ve köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kırat
lıoğlu' nun yazılı cevabı (7/6581) 112 

5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6582) 112:113 

6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun 
yazılı cevabi (7/6583) 113:114 
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7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu İlçesine bağlı 

bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/6584) 114 

8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivricc ilçesine bağ
lı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6585) 114:115 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/6586) 115:116 

10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağ
lı bazrköylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6587) U6 

11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Baskil İlçesine bağ
lı bazı yerleşim birimlerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6588) 117 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç' un, Elazığ-Maden-Davudan ve 
Çitli Hılınder mahallelerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6589) 117:118 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak İlçesine bağ
lı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6590) 118:119 

14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkeze bağlı bazı 
köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/6591) 119 

15. - Elâzığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol ve köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6592) 120 

16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine 
bağlı bazı yerleşim birimlerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6593) 120:121 

17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6595) 121:122 

18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkeze bağlı bazı 
köylerin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/6601) 122 

19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar-Çayba-
ğı yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/6604) - 123 

20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Baskil-Eski Köyün 
yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6605) 123:124 
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21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkez-Kozluk Al-

pagut Köyü yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/6608) 124 

22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar-Gedik-
yurt ve Bayramyazı köyleri arasındaki yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6609) 124:125 

23. V Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı köyle
rin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6621) 125:126 

24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı yerleşim 
birimlerinin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/6624) 126 

25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar'a bağlı 
bazı köylerin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/6626) 127 

26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Ağm-Ortayabanlı-
Aşağıyabanlı köylerinin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6627) 127:128 

m 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye'de hayvan varlığının süratle azalmaya baş

laması ve bu nedenle hayvancıların karşı karşıya bulunduğu sıkıntılara, 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in üreticinin durumu, beklentisi ve bugüne kadar açık
lanmayan ürün taban fiyatlarına, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı İrfan Lubjankiç'in öl

dürülmesi konusuna ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı; 

Cevap verdi. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen Aydın Güven Gürkan'dan boşalan Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar; Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. " 

Yapılan görüşmelerden sonra : 

Genel Kurulun 6.6.1995 Salı günü 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürme
sine ve bu Birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek yalnızca kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 7.6.1995 Çarşamba günü 14.00 - 19.00, 20.30 - 24.00 saatleri 
arasında çalışmasına ve bu Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; 8.6.1995 Perşembe günü 
10.30 - 13.00, 14.00 - 19.00 saatleri arasında çalışmasına ilişkin DYP Grubu önerisi, kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan, 
Vergi, Sigorta ve Bağ-Kur Primlerini Ödemeyenler Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair (2/636) 
ve ' . ' . . . . • , . 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan, Gelir Vergisi 
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında (2/1304), 

Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınması
na ilişkin önergelerinin kabul edilmediği açıklandı. 

Devlet Bakanı Nafiz Kurt, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in DYP Grubu önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasında kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
17 nci sırasında bulunan 691, 
2 linçi sırasında bulunan 71, i . 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 nci sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699 
30 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
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31 inci sırasında bulunan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

sine İlişkin (1/722) (S. Sayısı: 771) Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilerek, 28 inci mad
denin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 7 Haziran 1995 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 
23.28'de Birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
7 . 6.1995 ÇARŞAMBA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Güreş Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6936) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hakkâri Yüksekova Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane Merkez Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum Aşkale Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939) (Başkanlığa geliş tarihi; 2.6.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Horasan Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Haymana Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl - Genç Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Artvin - Arhavi Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ağrı - Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa - Turgutlu Stad Tesis ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

1 1 . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muğla - Dalaman Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya - Merkez Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep - İslahiye Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6948) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa - Birecik Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Muş Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Maslak Binicilik Tesislerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Ahlat Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6952) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum - Oltu Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6953) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Giresun - Tirebolu Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 
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20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Şile Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Trabzon - Merkez Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tokat - Pazar Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Sıvas - Yıldızeli Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Suşehri Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas - Gürün Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Diyarbakır Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Ataköy Açık Yüzme Havuzu ihale
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Foça Spor Eğitim Merkezi ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6963) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul - Ataköy Kapalı Yüzme Havuzu 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya Güreş Eğitim Merkezi ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Stadyumu Tribün inşaatı ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6966) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995), 

.32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Altunizade Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6967) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kastamonu İnebolu Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6968) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

34. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Konya Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı - Çerkeş Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya - Merkez Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6971) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Nallıhan Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6972) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Güdül Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara - Bâlâ Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6974) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

40. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanl urfa Stad inşaatı ihalesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 
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41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tatvan - Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 
42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tirebolu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Barbaros Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alanya Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

45.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sürmene - Yeniay Balıkçı Barınağı ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kumburgaz Yat Limanı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) , 

. . . ' . • / 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erdek Feribot İskelesi ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Of Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bodrum Yat Limanı İkmal inşaatı ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

51. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Arhavi Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Abana Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manavgat Irmakağzı Yanaşma Yeri ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Lapseki Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

'56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6991) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

57. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İnebolu Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) • 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sinop Vapur İskelesi ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6993) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mersin Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

60. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in oğlunun askerlik süresince aldığı raporlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 
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61. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Surhaniye Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaş

tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1995) 

62. - İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, Hopa Limanı Onarımı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6997) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

63. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Gökçeada Kuzu Limanı ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6998) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

64. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Mardin - Midyat Spor Salonu ihalesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6999) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1995) 

1 3 -



T.B.M.M. B:120 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

' . _ ® _ • • • • 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, Genel Kurul salonunda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemdeki yoğun işler nedeniyle, bugün gündemdışı söz vermeyece

ğim; gündemdışı söz isteyen arkadaşlarımdan özür diliyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Yarın verecek misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, yarınki koşullara bağlı. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Koşullar aynı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gündemin " Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
J. - İspanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı 

Hasan Ekine i'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1865) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Akdeniz Eylem Planı Bürosunun Toplantısına katılmak üzere, 3 Haziran 1995 tarihinde İspan
ya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Ba
kanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. . 

Süleyman Demırel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. 
2. - Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1866) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1995 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı-
nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
. '• Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. 

3.- Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Mil
lî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1867) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Savunma Bakanları 1995 İlkbahar DPC/NPG ve İşbirliği Ortakları Toplantısına katıl
mak üzere, 7 Haziran 1995 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulur. 

4. - Romanya ve İsviçre'ye gidecek olan Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Vekili Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Adalet Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Aysel Bay-
kal'ın; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1868) 

BAŞKAN - Diğer tezkeriyi okutuyorum: 
'. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Adalet Bakanları Konferansına katılmak üzere, 5 Haziran 1995 tarihinde Romanya'ya 
ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 82. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere 
de, İsviçre'ye gidecek olan Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vekili Mehmet 
Moğultay'ın dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına da Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, gündemdışı söz talebimiz vardı. 
BAŞKAN - Efendim, bugün gündemimizin yoğun olduğunu ve gündemdışı talepleri yerine 

getiremediğim için özür dilediğimi söyledim. Takdir benimdi, bu takdirimi kullandım. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Dün bana konuşma yapacağımı bildirdiler. 
BAŞKAN - Size kim bildirdi? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Başkanlık Divanı. 

BAŞKAN - Benim söz vermem lazım. Benim dışımda bu konuda yetkili kimse yok. Herhal
de ben de ne yaptığımı bilen bir insanım. Bugün, size gündemdışı konuşmanız için söz vermedim; 
size değil, kimseye vermedim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Efendim, saat 24.00'e kadar vaktimiz var. 
BAŞKAN - Efendim, bizim de saat 24.00'e kadar çıkaracağımız çok kanun tasarı ve teklifi

miz var; gündemimiz yoğun, onlar daha öncelikli. 

- 15 -



T.B.M.M. B:120 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 1 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Zaten, benim konuşma konum "zulmeden devlet" idi. Zu

lüm, Meclise kadar gelmiştir... 

BAŞKAN - Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

3.- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı : 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

8. -Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

10.-Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı : 699) 

11'..-Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 71,82,139,134,283,391,691,66,201,699 ve 798 sıra sa
yılı kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili komisyon yetkilileri burada mı? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Hangi tasarı ve teklifler Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, bunlar gündemde yazılı; bu uygulamayı da ilk defa yapmıyoruz; dün de 

yaptım, geçen hafta da yaptım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, isimlerini niye açık açık okumuyorsunuz? 
BAŞKAN-Efendim, biz, bunları defalarca okuduk. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kendinize göre usul ihdas ediyorsunuz. Size bu konuda güven 

duymuyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, tartışmak istemiyorum. 
12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (1) 
BAŞKAN - Gündemin 31 inci sırasında bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim Komisyonları Ra
porlarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. ' 
Değerli milletvekilleri, Tanrı, insanlara akıl ve iz'an vermiş. Akıl ve iz'an, insanları süratle ba

şarıya ulaştırmasını sağlayan temel bir olgudur. Bu olguya hepimiz riayet edeceğiz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bazı kanunlardan Hükümet kaçıyor. Siz bunu gizlemek için 

okumuyorsunuz; hile yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Geçen birleşimde 28 inci maddenin görüşülmesi tamamlanmış; maddenin oyla

masında kalmıştık. 
28 inci maddeyi..., 
İLHAN KAYA (İzmir) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - ...Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranması istendi... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Karar yetersayısının aranmasını istedik. 
BAŞKAN - ...28 inci madde kabul edilmiştir. . -
29 uncu maddeyi okutuyorum...(RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Ne demek efendim!.. Ayıp!.. Ayıp!.. Biz senin oyuncağın değiliz. 
BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısının aranmasını oylama sırasında istediniz. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Karar yetersayısını aramanız lazımdı. Ayıp!..Ayıp!.. 
BAŞKAN - Lütfen, yerinize oturur musunuz... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ayıp!.. Ayıp!.. Sana yakışmıyor... 
BAŞKAN — Lütfen, yerinize oturur musunuz... 
Karar yetersayısının aranmasını, oylamadan evvel isteseydiniz. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ayıp!.. Bu Yüce Meclise yakışmıyorsun, in oradan aşa

ğıya. Yazık!.. Yazık!.. Ayıp sana! Meclisi kilitliyorsun sen. 
BAŞKAN - Ayıbı siz yapıyorsunuz. 
Lütfen yerinize oturun (RP sıralarından gürültüler) 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sen; ancak, çobanlık yaparsın. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
BAŞKAN - Ben, neyin ayıp olduğunu biliyorum. 
MADDE 29. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. - Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilk defa mem

leket içinde yayınlanmış ses taşıyıcılarına da uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yayınlanmış ses taşıyıcılarına ilişkin koruma süreleri bu Kanuna göre hesap edilir. 

(1) 771 S. Saydı Basmayazı 5.4.1995 tarihli 95 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN -*- Madde üzerinde grupları adına söz istcyen?..Yok. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Var efendim. 
BAŞKAN-Efendim, Grup temsilciniz burada yok. Bize belge göndersin. 
Şahsı adına Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gümrük Birliğine girebilmek için, alelacele, Meclisin çalışma düzenini altüst ederek, millet

vekillerini bu çalışmalara katmayarak, oylama esnasında karar yetersayısının aranması taleplerini 
dahi duymadan... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yoklama, daha yeni yapılmıştı. 
BAŞKAN - Müdahele etmeyelim arkadaşlar. ı 
Buyurun efendim, siz devam edin. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Meclisin bir üyesi olarak, elbette ki, katkıda bulunma

ya çalışacağız. Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesi için, daha bunun gibi onlarca kanun var. 
Eğer, bu kafayla gidersek, onları da geçiremeyeceğiz ve korkarım, ekim ayında da, bu birlik mese
lesi yatacak. 

Ben, gündemdışı 5 dakikacık söz istedim... 
İLHAN KAYA (İzmir) - O mevzuu da konuşabilirsin... ' 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Bugün, Türkiye'de asayişin hiç olmadığı beldeler var, 

bölgeler var, şehirler var. Fikir ve sanat, buralarda gelişecek, buralarda olgunlaşacak diye bekliyo
ruz.... 

Daha, geçen haftalarda, iki büyük turistik ilçemizin "devleti arıyoruz" ilanlarını gördük! Ku
şadası'ndan, Alanya'dan, baskı altındaki insanların feryatlarım duyduk ve henüz daha mürekkebi 
kuramadı; bu sefer, Aydın İli, Atça Bucağımızdan bir feryat geldi: Atça'da Belediye Başkanı 
CHP'den; dört tane de mahalle muhtarımızın mührünü taşıyan 5 bin imzalı bir başvuru var Aydın 
Valiliğine. 

BAŞKAN - Efendim, ben, size gündemdışı söz vermedim ki; madde üzerinde konuşun lütfen; 
rica ediyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Tabiî, bu belde, cumhuriyetimizin başından beri... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Fikir ve sanat eserlerine geliyor. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)-Elbette... 
Huzurlu yaşayan, sanatçı yetiştiren... 
BAŞKAN - Efendim, bakın* Sayın Altınkaya, sözünüzü keseceğim; madde üzerinde konuşun. 

Madde üzerinde konuşmuyorsunuz. Ben, size gündemdışı söz vermedim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Buralar, insanlarımızın sosyal hayatı en yüksek olan, sa

natçı yetiştiren, heykeltıraş yetiştiren yerler ve buralarda, şu anda, devlet zulmü kol geziyor. Sanat
çılar için de, fikir üretenler için de, yazarlar için de, belediye başkanları için de, doktorlar için de 
ve ulaştırma hizmetindeki memurlarımız için de baskı var. Bu baskı rejimi varken, bu zulüm var
ken, biz, burada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu geçirmişiz; bunun hiçbir faydası yok. Ancak, 
unutmayın ki, zalim yönetimlerin, bir gün sonu gelmiştir. Atça'da Kel Memetler, Ege'de zeybekler 
bitmemiştir; bunları yetiştiren, bu kültürü yaşatan bu bölgedeki devlet zulmü de, ilk genel seçimde 
sona erecektir. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altınkaya. 

Sayın Hasan Dikici, size kişisel söz verebilirim; çünkü, gruplar adına söz isteyen olmadı. (RP 
sıralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Hayır efendim, vardı; biz istedik. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Bakın, arkadaşlar... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Lütfen... Bakınız, efendim... 
BAŞKAN - Bakın, şu Mecliste yeni değiliz ki... Önce, gruplara soruyoruz; gruplar adına ko

nuşmak için yetki belge olmayınca, kişisel... -

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, hayır efendim, grup adına konuşabilirim. 

BAŞKAN - Sayın Hasan Dikici, buyurun efendim. Şahsınız adına söz veriyorum size. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Grup adına konuşacağım. 
BAŞKAN - Şahsınız adına efendim... Bakın... (RP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına efendim... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN-Bakın, Sayın Dikici... Bakın... ' ' • 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına... Grup adına... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Sizinle konuşmuyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz sizinle konuşmuyoruz... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Beni bir dinleyin... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, kusura bakmayın; ama, burayı istediğiniz 

gibi idare etmeye çalışıyorsunuz; ancak, burası milletin kürsüsüdür, milletin Meclisidir. Bu fikri
nizden, bu davranışınızdan vazgeçin; çok yanlış yapıyorsunuz, hatalı davranıyorsunuz, Meclisi ki
litliyorsunuz, çalıştırmıyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, size şunu söyleyeyim... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Burada grup adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bakın "Grup adına söz isteyen var mı" dedim; tutanağı getirelim, bakın. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - "Var" dedim efendim; el kaldırdım. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Tutanaklar geldi efendim. 
BAŞKAN - Grup adına konuşabilmeniz için yetki belgeniz olması lazım. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Yanlış davranıyorsunuz. 
BAŞKAN - Bir dakika... Şu anda, Genel Kurulda, Grup Başkanvekillcriniz yok; olmayınca, 

böyle, başkasının imzasıyla bana... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Genç, yanlış davranıyorsunuz.. 

BAŞKAN - Efendim, buyurun... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Meclisi istediğiniz gibi idare etmeye kalkışıyorsunuz; 

ama, bu davranışınızı sürdüremezsiniz.. 
BAŞKAN - Konuşacaksanız, şahsınız adına size söz veriyorum. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Hayır efendim... Grubum adına konuşacağım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tutanak elimizde... 
BAŞKAN - Efendim... Arkadaşlar... Bakın... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bakın; başkasının imzasıyla değil... 
BAŞKAN - Bir dakika... Ben usul tartışmasını açmadim.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Müsaade eder misiniz....' Sayın Başkan, eğer istiyorsanız, ce
saretiniz varsa, tutumunuzla ilgili bir görüşme açalım. 

BAŞKAN - Arkadaşlar... Bakın... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Setyın Başkan, tutumunuzla ilgili görüşme açın lütfen. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir şey söylüyorum size. 

, Bizim usulümüz şöyle: Önce, gruplara söz verilir; gruplara söz verildikten sonra, şahıslara söz 
verilir. Ben "gruplar adına söz isteyen var mı" dedim; söz alan olmadı. (RP sıralarından gürültüler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır efendim..'. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Ben, Sayın Cengiz Altınkaya'ya şahsı adına söz verdim. Şahsı adına söz verdikten sonra, dö

nüp de gruplara söz vermiyoruz. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, ben grup adına konuşacağım; niye kişi
sel konuşayım. 

BAŞKAN - Bu usulleri bozmayalım Sayın Dikici. / 
Lütfen buyurun... Şahsınız adına konuşacaksanız, konuşun. 

Şahsınız adına konuşacaksanız, size biraz daha müsamaha tanıyacağım. 

Buyurun. (RP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş ) -Grup adına konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Efendim şahsınız adına konuşacaksınız... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bakın.;.. 
BAŞKAN - Efendim, konuşacak mısınız, konuşacak mısınız?... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Konuşacağım. ' 

BAŞKAN - Konuşacaksanız buyurun... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Efendim; bunu telafi edebilirsiniz...İnatlaşmayın... 
BAŞKAN - Efendim, şahsınız adına konuşacaksanız, buyurun. ' . 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Grup adına konuşacağım... 
BAŞKAN - Hayır, grup adına söz vermiyorum; çünkü, usulümüz böyle değil... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Arkadaşım, ne diyorsunuz siz?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Bir dinle canım!.. ' . 
BAŞKAN - Yahu oturur musunuz yerinize... Ben, size söz vermedim... 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir dakika dinler misiniz... Dinler misiniz... 
BAŞKAN - Size söz vermedim... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, grup adına konuşma meselesinde dediniz ki "başka
sının imzası." Grup Başkanvekilimizin imzasıdır o imza. 

BAŞKAN — Hayır, ben "başkasının imzası" demedim. "Grup adına söz isteyen var mı" dedim, 
kimse cevap vermedi. 

Arkadaşlar, daha fazla tartışmayalım. 

Lütfen, oturur musunuz... 
ABİT KIVRAK (Konya) - Sen "lütfcn"den ne anlarsın!.. 

BAŞKAN - Sayın Dikici, konuşacak mısınız? 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Grup adına konuşacağım... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, şimdi, sizin amacınız Meclisin zamanını boşuna harcamaksa, bu, sağ

lıklı bir yol değil... (RP sıralarından gürültüler) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sizin keyfî yönetiminizin düzene girmesini istiyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Burası çiftlik değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bu Mecliste anarşi yaratılıyor, anarşi... Olmaz böyle şey!.. (RP sı

ralarından gürültüler), 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum. 
Şahsınız adına, buyurun efendim... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biz, Sa

yın Başkanın tutumundan hiç memnun değiliz. Bu Meclisi çalıştırmayan, muhalefet değil, bizzat 
şu andaki Başkandır. Bunu, millet seyrediyor. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim!.. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) - Bir şey değil Sayın Başkan!.. 
Bu girişi yaptıktan sonra, 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 29 uncu maddesi üzerinde sözlerime devam etmek 
istiyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

29 uncu maddeyle, 5846 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmiştir. Fikir ve sanat, kendine has 
müesseseleri ve özellikleriyle, günümüzde önemini her geçen gün biraz daha artırmaktadır; ancak, 
gerçeği söyleyecek olursak, ülkemizde bu alan bir hayli ihmal edilmiştir. Oysa, günümüzde, fikrî 
emeğin teşviki, korunması ve korunmayı gerçekleştirecek olan fikir ve sanat hukukuna verilen 
önem, aynı zamanda ülkelerin uygarlık düzeylerini de göstermektedir. 

Sanat ve fikir hakları, esas itibariyle mutlak haklardandır; dolayısıyla, fikir ve sanat eserleri 
üzerindeki haklardır; yani, aynı zamanda manevî haklardır. 

Fikir ve sanat eserlerini, muhteva ve nitelik bakımından, bilim, edebiyat, musikî, güzel sanat
lar ve sinema eserleri olarak sınıflayabiliriz. Yararlanmak bakımından da, fikir ve sanat eserleri, 
okunmak, seyredilmek, dinlenilmek veya hem seyretmek hem de dinlemek üzere meydana getiril
miş olabilir. 

Fikir ve sanat eserlerinin en önemlisi, elbette edebiyattır. 
Fikir ve sanat eserleri zekâ, fikir, duygu mahsulüdür; toplumun kültür varlığını oluşturan, bir 

milletin fertleri tarafından meydana getirilen fikir ve sanat eserleri, o milletin, o toplumun maddî 
ve manevî en değerli kültür hazinesidir. 
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Günümüzde, fikir ve sanata yönelik bilgi ve düşünceler hızla gelişmekte, değişmekte, yaygın

laşmakta ve uygulanmaktadır. Toplumlar da bu değişmelere ve gelişmelere ayak uydurmakta ve 
faydalanmaktadır, Toplumun fikir ve sanat eserlerine olan bu tutkusu, bu tür eserlerin çoğalması
na neden olurken, diğer yandan da, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin haklarını koruyacak yasal dü
zenleme ihtiyacını da gündeme getirmiştir. 

Fikir ve sanat, insanlığın ortak kültür hazinesidir. Bu hazinenin korunması ve geliştirilmesi ya
salarla mUmkündür. 

Günümüzde fikir ve sanat hayatı insanlık tarihinin her çağında olduğundan daha yoğun bir hal 
almıştır. 

Fikir ve sanat ürünleri, bir insanın veya bir toplumun malı olmaktan çıkmış, toplumların en ta
biî ihtiyacı haline gelmiştir. Bunun sonucunda da, fikir ve sanat endüstrisi doğmuştur. 

Dünyamızda,,her gün, edebiyat eserlerinin müzik eserlerine dönüşmesi sonuucunda; bunların 
güftelenmesi, bestelenmesi ve kayıtlarının yapılarak dağıtılması, kültür endüstrisinin ne kadar bü
yük boyutlara vardığını anlamaya yeterlidir. 

İleri toplumlarda, millî ekonominin en önemli bir parçasını fikir ve sanat ekonomisi oluştur
maktadır. Bir topluma ileri toplum denilebilmesi için, o toplumun fikir ve sanat ekonomisinin, tüm 
ekonomi içindeki payına bakmak yeterlidir. Bir.ülkede fikir ve sanat hayatının gelişmesi için, fikir 
ve sanat adamlarının, milletinin maddî ve manevî değerlerine bağlı kalması ve bu değerlerin kay
nağında eser vermesi şarttır. Sanatkârı sanatkâr yapan, milleti sanatsever yapan yegâne Ölçü, mil
letimizin maddî ve manevî değerlerine bağlı kalarak eser ortaya koymasıdır. 

Fikir ve sanat adamları ile bunların ortaya koyduğu fikir ve sanat eserleri, özellikle edebî eser
ler, toplumu eğitici ve kültür hayatım hızlandıran en önemli etkendir. Fikir ve sanat adamları top
lumun öğretmeni; fikir ve sanat eserleri de hayat okulunun birer ders kitabıdır, fikir ve sanat huku
kunun temel kavramıdır. - , . 

Müzik eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. Müzik eserleri, bir muhtevayı seslerle ifa
de eden, kulak vasıtasıyla istifade edilebilecek sanat eserleridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dikici, sırf bu ihtilaf nedeniyle size ek bir süre veriyorum. 
HASAN DİKİCİ (Devamla)-Teşekkür ediyorum; toparlayacağım. 
Bir edebiyat eserinin, müzik eserinin, sahibinin yazılı iznini alarak kullanılması çok isabetli ol

muştur. 
Eser sahibi, eser meydana getiren, esere duygu, düşünce, heyecanını ve özelliğini yansıtan ki

şidir. Bir eser, insanlığın'ortak fikir, sanat ve kültür varlığına katkıda bulunmuştur. Topluma bu 
katkısından dolayı, eserinden malî ve manevî bakımdan yararlanmak, elbette, yalnız sanatkârın ol
malıdır. Eser sahibinin eser üzerindeki hakları, eserin ortaya konmasıyla birlikte doğmaktadır. Fi
kir ve sanat eseri, hukuken ve maddeten sahibinindir. Eserin(açıklariması, çoğaltılması, yayımlan
ması, müzik eserinde kullanılması ve ticarî dolaşıma konulmasında, eser sahibinin yazılı izni ile 
adının belirtilmesi yerinde bir karardır. Yayma ve çoğaltma tekniklerinin ucuz olması ve gelişme
si, ucuz baskıların çoğalmasına, fikir ve sanat eserlerinin değerinin düşmesine neden olmaktadır. 

Ek madde 2 ile "kanun yürürlüğe girmeden yayınlanmış ses taşıyıcılarına da uygulanır" hük
mü, koruma sürelerini de bu kanuna göre hesap ediliyor. Kanaatimize göre, bu süre kısadır, uzatıl
ması gerekmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
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Sayın Dikici, bakın, bu arada, arkadaşlar beni ikaz ettiler; 11.11.1992 tarihinde, Birleşim 25'te, 

şahıs adına konuştuktan sonra gruplar adına söz verilir mi verilmez mi diye Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir usul tartışması açılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu verilmemesine 
karar vermiş; yani, bu, benim uygulamam değil. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bu, kanun değil; idare edebilirsiniz... 
BAŞKAN-Efendim, yok... Lütfen... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Meclisi huzurlu çalıştırın; huzurlu olalım... 
BAŞKAN - Karşılıklı huzurlu çalıştıracağız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam efendim; daha, madde üzerinde önerge var... 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 771 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesiyle düzenlenen ek 2 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 
Mehmet Kerimoğlu Turhan Tayan Hasan Basri Eler 

, Ankara Bursa Edirne 
Şahin Ulusoy. Abdulkadir Ateş Hacı Filiz 

Tokat Gaziantep Kırıkkale 
Ek MADDE 2- Bu Kanundaki koruma süreleri komşu haklar, sinema eserleri, bilgisayar prog

ramları ve veri tabanları bakımından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra alenileşen eserlere, 
işlenmelere ve mahsullere uygulanır. Bu Kanunun sinema eser sahipliği ile ilgili hükümleri, bu Ka-

. nunun yürürlüğe girmesinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır. 
Gerekçe: 
Komşu haklar, bilgisayar programlan ve veri tabanları ilk kez bu Kanunla koruma altına alın

dığı için, geriye doğru uygulama halinde pek çok ihtilaf doğmasına sebebiyet verebilecektir. Bu ne
denle, belirtilen alanlarda sürelerin geriye yürümemesi amaçlanmıştır. Sinema eserlerinde eser sa
hipliği değiştiği için, bundan doğabilecek ihtilaflar sebebiyle Kanunun yürürlük tarihinden önce 
yapılmış sinema eserlerinde eser sahibinin müktesep hakkı korunmuştur. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Prensip olarak katı

lıyoruz, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOLĞLU (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, karar yetersayısının aranmasını istediniz, arayacağım efendim. 
Hükümet, önergeye katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri, ne kadar ara verelim? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-10 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Karar yetersayısı olmadığından, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.40 

. . ^ _ © . 
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İKİNCİÖTURUM 
Açılma Saati: 14.50 

BAŞKAN: Başkanvelrili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

• ; • ; . ; • • : . ; ' • • • — — & '• . : ; , . • • r 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyo
rum. " " . . . ' . ' ' . • ' • ' - . . . ' . " . ' . . • • ' . . 

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

12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekileri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 29 uncu maddesi üzerinde verilen bir önergenin oy

laması sırasında karar yetersayısı istenmişti; yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından, 
birleşime ara vermiştim. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmamıştı, Hükümet ka
tılmıştı. Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: Önerge
yi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30. - 5846 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. - Komşu Haklara ilişkin uygulamalar hakkındaki esaslar, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi; buyurun efen
dim. 

Sayın Elçi, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
5846 sayılı Yasada değişiklik öngören tasarının 30 uncu maddesi hakkında Partimizin görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

' 30 uncu madde aynen şöyle: 

"Madde 30.-5846 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir. 

Ek Madde 3 . - Komşu Haklara ilişkin uygulamalar hakkındaki esaslar, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

Bu tasarı hakkında, değişik partilerce görüşler beyan edilmiştir şimdiye kadar. Bilindiği gibi, 
bu görüşmekte olduğumuz bu tasarıda amaç, acaba, gerçekten, fikir ve sanat hayatımızın geliştiril
mesine katkı sağlamak mı ya da bu, halkımızın talepleri doğrultusunda Türkiye Büyük Meclisinin 
Gündemine getirilen bir tasarı mıdır sorularına verilecek cevap, maalasef olumsuzdur. 
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Daha önce, değişik maddeler üzerinde Grubumuzun görüşlerini açıklayan sözcü arkadaşları

mızın da belirttiği gibi, bu tasarının gerekçesinin 4 üncü maddesinde açıkça belirtildiği gibi, bu, 
halkımızın taleplerinin karşılanması amacından daha çok, fikir ve sanat hayatımızın zenginleştiril
mesi amacından daha çok, Avrupa Birliğinin dayatması, direktifi ve telkinleri altında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirilmiş bulunmaktadır. ' 

Olaya bu açıdan baktığımız zaman, öncelikle, bunun Anayasaya aykırı olduğu görüşündeyiz. 
Bilindiği gibi, Türkiye'de, mevcut Anayasanın 6 ncı maddesinde; • . ', 

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kulla

nır. •• ' " • • ' -

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiç
bir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" 

Denilmektedir. 
Keza, Anayasanın, yasama yetkisini düzenleyen 7 nci maddesinde de, "Yasama yetkisi, Türk 

Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" denilmektedir. 
O halde, millet adına yasama yetkisi, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu ne de

mektir; biz, ancak, halkımızın talepleri doğrultusunda, halkımız adına yaşa çıkarabiliriz; yoksa, 
Avrupa Birliğinin ya da başka uluslararası güçlerin dayatması ve direktifiyle değil. Olaya bu açı
dan baktığımız zaman; olay, son derece vahimdir ve bağımsızlığımızı tehdit edecek mahiyettedir. 
Bunu kabullenmek, bu direktifi kabullenmek mümkün değildir; çünkü, biz, manda değiliz, hiç kim
senin müstemlekesi değiliz, olmak da istemiyoruz. Kendi kararlarımızı, milletimiz adına, onun çı
karları doğrultusunda, onun talepleri doğrultusunda almak istiyoruz. Esasen, demokrasinin de ge
reği bu olmak gerekir. 

Yine olaya, halkımızın çıkan değil de, zararı açısından bakıyoruz; yani, bu tasarıyla getirilen 
düzenlemede, halkımızın yararı değil zararı vardır. Bunu, dün konuşan arkadaşımız, açık bir şekil
de ifade etmiştir. Eğer, bu tasarı, aralık ayı ortasına kadar yasalaşmazsa, Amerika Birleşik Devlet
lerindeki bazı firmaların, bu yüzden 200 milyon dolar kadar zararı olacakmış. Yani, takriben 10 
trilyon para "telif ücreti" adı altında halkımıza fatura edilecek demektir. Bunu onaylamak, tasvip 
etmek mümkün değildir. 

Bir başka özellik de şu: Bunun diline baktığımız zaman, terminolojisine baktığımız zaman, ta
sarının -AET ile başlayan, daha sonra AT olarak, en son da Avrupa Birliği noktasına gelen süreç
te- Avrupa Topluluğu sürecinde hazırlanmış olduğunu, tercüme edilmiş olduğunu anlıyoruz. Bunu, 
nereden anlıyoruz; 4 üncü maddedeki gerekçeden anlıyoruz; çünkü, orada "Avrupa Topluluğu" di
yor; henüz birlik olmamış. O halde, bu tasarı, çok önceden tercüme edilmiş, iktibas edilmiş demek
tir. Buna da, Sayın Genel Kurulun dikkatini çekmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Elçi, sürenizi durdurdum; bir dakika... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Tamamlamaya çalışıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Elçi, bakın, size, düşüncelerinize saygım sonsuz. Elbette ki, bakın, bütün 

sözcülerin... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - İzin verin de hakkımı kullanayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır, yani, burada ne diyor, komşu haklarıyla ilgili olarak, Hükümet 6 ay için

de yönetmelik çıkarır... Sizin konuşacağınız konu, bu 6 ay yeterli midir, yetersiz midir, çıkarmalı 
mıdır, çıkarmamalı mıdır; ama, siz, kanunun tümü üzerinde görüşüyorsunuz, ben, bu ikazımı yapa
yım, takdiri size bırakayım. 
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Buyurun efendim. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum; bırakın da özgürce konu
şabileyim. 

BAŞKAN - Evet, ama, işte, Tüzük özgürlüğü bırakmıyor... 

ZEKl ÜNAL (Karaman) - İnsaf yahu!.. Çok müdahale ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bu maddeler, tasarının içindedir; özel, genelin içindedir. Ge
neli konuştuğumuz zaman, dolayısıyla, özeli de ifade etmiş oluyoruz. 

Evet, bu dayatmayı ben kabullenemiyorum; hangi arkadaşım kabullenebilir Avrupa Birliğinin 
dayatmasını; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri firmalarının, onların çıkarlarının korunmasını 
hangi arkadaşımız hazmedebilir, özümseyebilir?.. Ama, genel politikalar, maalesef, insanı bu nok
taya getiriyor. Yoksa, hiçbir arkadaşımız bunu kabullenemez; ben, bunu biliyorum ve bu cümle bu
rada yazılıyken, Avrupa Birliğinin dayatmasıyla bu yasanın çıkarılması'benim onuruma dokunu
yor, hepinizin de onuruna dokunuyor arkadaşlarım. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - O cümle de bazen dokunuyor. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim, rica ederim. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Evet, bu tasarı Anayasaya aykırı olduğu için, bu madde de, 
yine, demokratik ilkelere aykırı olduğu için, halkımızın zararına olduğu için, bir nevi köleliği ka
bullenme olduğu için bunu reddediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Özür dilerim müdahale ettiğim için. ; 

Şimdi, efendim, İçtüzükte deniliyor ki: "Konuya bağlı konuşmak gerekir." Yoksa, ben isterim 
ki, bütün arkadaşlarımız, özgürce, burada, gelsinler, hiç zamanla sınırlama olmadan konuşsunlar; 
ama, İçtüzük var; onu uygulamak zorundayız. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Maddeyle ilgili olarak konuşuyorlar da, siz, kendi düşün
dükleriniz söylenmediği zaman, madde dışı konuşuluyor zannediyorsunuz. 

BAŞKAN - O takdir herkesin; yani, onu herkes görüyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ben dikkatle takip ediyorum, arkadaşlarımız maddeyle ilgi
li olarak konuşuyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Şener, bakın, tabiî, bu konuda Meclisin zamanını harcamamak için de si
zinle usul tartışmasına girmek istemiyorum. Bir kanunun tümü üzerinde konuşma var, bir de mad
deleri üzerinde konuşma var. Maddeler üzerinde konuşulurken, maddeye bağlı konuşmak zorunda
sınız; yoksa, Türkiye'nin gcnelpolitikasını burada getirip tartışamayız. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: . 
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MADDE 31. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslek birlik
leri, tip statülerin yayımından itibaren bir yıl içinde Kültür Bakanlığının gözetiminde, Kanunun il
gili hükümleri ve tip statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler ve bu sü
re içinde yapacakları genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluştururlar. 

Birinci fıkra hükümlerine uymayan meslek birlikleri, birinci yılın sonunda kendiliğinden da
ğılmış sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kâzım Ataoğlu ile Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ataoğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 31 
inci maddeyle, kanuna geçici 5 inci madde ekleniyor. Önceki kanunla kurulmuş ve birkaç yıldır 
hizmet vermekte olan meslek birlikleri, bu maddeye göre, bu yeni anlayışa göre, tamamen tartış
malı bir hale gelmekte, hatta tamamen yok farz edilmektedir. 

Daha önceki kanunla kurulmuş 4 meslek birliğinin mevcut olduğunu biliyorsunuz. Bu kanun 
tasarısı -sanıyorum 16 hcı maddesinde- "her alanda birden fazla meslek birliği kurulamaz" diye 
buraya getirildiği halde, bilahara ''her alanda birden fazla meslek birliği kurulabilir" şeklinde kabul 
edildi. Dolayısıyla, yeni meslek birliklerinin kurulması için, şu anda herhangi bir engel söz konu
su değil. Bu böyle olmakla beraber, mevcut meslek birliklerini yok farz etmek veya bunları da ye
ni kurulacak olan meslek birlikleriyle bir tutmak, bence, bir haksızlık olur. Şahsen ben, bir art ni
yet aramak istemiyorum; ama, daha önce kurulmuş bulunan bu meslek birlikleri, belki, görevleri 
esnasında birtakım çevrelerin hoşuna gitmemiş olabilir; dolayısıyla, bu gerekçede, gerekçenin bir
kaç yerinde, âdeta bazı suçlamalar var. Mesela, şöyle denilmektedir: "Meslek birlikleri örgütlen
mesi, ne kadar sağlıklı ne kadar güçlü olursa, hakların fiilen korunması ve karşılıklarının alınması 
o kadar iyi olacaktır." 

Buna göre, biz, bir taraftan, meslek birliklerinin güçlü olmasını istiyoruz; öte taraftan, üç dört 
yıldır kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan meslek birliklerinin -yeniden yapılanmak suretiy
le- tamamen tasfiyesini burada getirmiş bulunuyoruz. Bü bakımdan, burada bir haksızlık söz konu
sudur; bu haksızlığın giderilmesi için bir önergemiz var. Önergemizle, daha önce kurulmuş meslek 
birliklerinin görevine devam etmesini arzu ediyoruz; ama, bunun yanında "bir alanda birden çok 
meslek birliği kurulabilir" hükmü de kanunlaştığı ve kabul edildiği için, bunların dışında da yeni 
meslek birlikleri kurmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla, üç dört yıldır görev yapmakta olan bu 
meslek birliklerinin varlıklarının kanunla -verdiğimiz önergeyle- muhafazasını istiyoruz. Aynı 
alanda birden fazla meslek birliği kurulabileceği için, yeni meslek birliklerinin kurulmasına da ma
ni hal kalmadığından -bir haksızlığı önlemek amacıyla- daha önceki meslek birliklerinin tasfiye 
edilmemesi ve varlıklarının sürdürülmesi yönünde bir önergemiz var; bu önergenin kabulü halin
de, bir haksızlığın ortadan kalkacağını ve adaletin yerine geleceğini kabul ediyoruz. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 
- BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu; konuya bağlı konuştuğunuz için de ayrıca teşek

kür ediyorum. 
ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. -

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
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, ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu değiştiren yasa tasarı
sının 31 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum; sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Görüştüğümüz madde, tasarının en önemli maddelerinden bir tanesidir. Bilindiği gibi, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, herkesin, toplumun kültür hayatına katılmak, güzel sanatlardan et
kilenmek, bilim alanındaki gelişimi ve bunun yararlarını paylaşmak hakkına sahip olduğunu ve 
herkesin, yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserleriyle ilgili olarak doğacak manevî ve 
maddî yararların korunmasına hakkı olduğunu ^ki, insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 27 nci 
maddesi- açıkça ifade etmektedir. Bir başka anlatımla, fikrî mülkiyet hakkı, temel insan hakları ara
sında sayılmıştır ve önemli bir yer işgal etmiştir ve hâlâ da etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, daha önceki maddelerde de ifade ettiğim gibi, bu tasarı, 5846 sayılı ve 
halen yürürlükte olan yasayı, çağın gereklerine, toplumun gereklerine uygun bir hale getirmeyi 
amaçlamaktadır. Biz, Anavatan Partisi olarak, sanatçıya ve sanatkâra daima büyük önem verdik ve 
sanatkârın, sosyal güvenlik dahil, her türlü güvencesinin sağlanmasına büyük önem verdik. Bu ta
sarı da, bizim bakış açımızdan, sanat ve sanatçılar açısından ve güzel sanatlarla uğraşanlar açısın
dan bazı gelişmeleri beraberinde getirmektedir. 

Bu tasarıyla, 31 inci maddeyle ilgili olarak, daha önce -zannediyorum 16 ncı maddede- uzun 
uzun münakaşalar yapılmış ve demokratik toplumlarda, demokratik parlamenter rejime sahip top
lumlarda -ki, Türkiye de, demokratik parlamenter rejime sahip bir toplumdur- meslek birliklerinin 
serbestçe kurulması ve kendi alanlarında faaliyet göstermesi öngörülmüştü. Bu, normaldir ve iyi ni
yetle düzenlenen bir husustur; ancak, bu meslek birliklerinin bu şekilde serbestçe kurulmasının is
tismar edilmemesi gerekmektedir. Dikkat ederseniz, ben, sözlerimin başında bu maddenin önemli 
bir madde olduğunu işaret etmiştim. 

Şimdi, burada, 5846 sayılı Kanuna geçici bir madde ekleniyor. Bu geçici madde, daha önceki 
maddeyi tamamlayıcı mahiyettedir. "Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan mes
lek birlikleri, tip statülerin yayımından itibaren bir yıl içinde Kültür Bakanlığının gözetiminde, Ka
nunun ilgili hükümleri ye tip statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler 
ve bu süre içinde yapacakları genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluştururlar" denilmektedir. 
Bu, tamamıyla, eski meslek birliklerini disipline etmeyi ve bu kanun çerçevesinde -ki, Kültür Ba
kanlığı tarafından öngörülen fip statüye uygun bir şekilde- yeni bir yapılanmaya kavuşmalarını sağ
lamayı amaçlamaktadır. Bu birinci fıkra hükümlerine uymayan meslek birlikleri, birinci yılın so
nunda kendiliğinden feshedilmiş, dağılmış sayılacaklardır. Bu da, işin tabiî gereğidir; bir zapturapt 
altına alınma söz konusudur, meslek birliklerinin disipline edilmesi söz konusudur. 

Bu maddenin, diğer maddeyle birlikte iyi neticeler vereceğini ümit etmek istiyorum; tabiî, uy
gulama fevkalade önemlidir, Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak olan gözetim fonksiyonu da 
fevkalade önemlidir. Bu gözetim fonksiyonunun art düşüncelerden uzak, tarafsız ve objektif olma
sı, bu meslek birliklerinin hangi konuda olursa olsun, güzel sanat alanında, fikir ve sanat eserleri 
alanında, bu meslek birliklerinin, kendi mesleklerini geliştirmek, Türkiye'nin, fikir ve sanat alanın
da, dünya ülekeleriyle rekabet edecek düzeye gelmesini sağlaması açısından, fevkalade önemlidir. 
Bunun 1 yıl içinde hazırlanarak, yeni bir yapılanmaya gideceğini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. 
Bu şekilde, 31 inci maddeyle ilgili olarak, Anavatan Partimizin görüşlerini ifade etmiş oldum. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
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Şahsı adına Sayın Ali Oğuz. 

Buyurun efendim. 

Sayın Oğuz, süreniz 5 dakika. 

Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabiri caizse, yüze yüze kuyruğu

na geldik. 

771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim Komisyonları Raporlarını günlerdir, haftalardır müzake
re ettik; nihayet son maddelerine kadar ulaşmış bulunuyoruz. . 

Ben, 31 inci maddede şahsım adına söz almış bulunuyorum ve Sayın Başkanın da ikazları is
tikametinde, mümkün olduğu kadar, maddeye bağlı kalmaya, genelini görüşmemeye gayret edece
ğim. Geneli hakkında da bir fikir serdetmeyeceğim; çünkü, kâfi derecede bu konuda fikir serdettik. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde, 29 uncu maddesindeki 6 
aylık süreler 1 yıl olarak değiştirilmiş, "...madde değişik şekliyle 31 inci madde olarak Komisyo
numuza intikal etmiş bulunmaktadır" deniyor ve böylece de Komisyonda, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan meslek birliklerini alıyor ve bu meslek birliklerinin muhafazası 
yerine, bunların belli bir zaman dilimi içerisinde -lyıllık bir müddet içerisinde- "...Bakanlığın çı
karacağı tip statülerin yayımından itibaren bir yıl içinde Kültür Bakanlığının gözetiminde, Kanu
nun ilgili hükümleri ve tip statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler..." 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, meslek birlikleri, malumu ihsanınız, dayanışma birlikleridir ve dayanış
manın temini için kurulan birliklerdir; yani, o mesleğin müntesiplerinin hukukunun sıyaneti bakı
mından kurulmuş ve o sıyaneti, o korumayı, o hizmetleri ifa etmek maksadıyla kurulmuş teşekkül
lerdir. 

Hatırlayacaksınız, Dernekler Kanunu çıktığı zaman, bütün dernekler mülgadır diye oraya bir 
hüküm koymadık. Ne yaptık; Dernekler Kanununun getirdiği hükümler istikametinde, mevcut der
nekler, kendi noksanlarını tamamlarlar ve Dernekler Kanununda gösterilen hükümler dairesindeki 
noksanlarını ikmal ettikten sonra, hayatlarına, yaşantılarına devam ederler... . 

Mevcut sosyal müesseseler, kurumlar, dayanışma dernekleri veya dayanışma birlikleri -ismi
ne ne dersek diyelim- insanlar gibi belirli bir yaşı olan ve bir zaman dilimi içerisinde görev yapan 
müesseselerdir. İnsanlar, nasıl, doğup, yaşıyor ve ölüyorsa; bunlar da, kuruluyor, hizmet ifa ediyor 
ve sonra da kayboluyor; ama, buradaki değişikliği benim anlamam mümkün değil -ayrı fikirde olan 
arkadaşlarım beni bağışlasınlar- bu birliklerin yaşamasında fayda var; çünkü, bunların belli bir tec
rübeleri var, o tecrübeler istikametinde, mensuplarına hizmet veren müesseseler oldukları için, o 
deneyimlerinden faydalanmak için, bu birliklerin yaşatılmasında fayda var. 

Kaldı ki, bunların bir müktesep hakları da var; yani, kadim bir hakları var, geriden gelen, ka
zanılmış bir hakları var. Bu haklar istikametinde, bu tecrübelerinden istifade etmenin bir zaruret ol
duğunu ifade ediyorum ve bunların değiştirilmesinde isabet görmediğimi ifade ediyorum değerli 
arkadaşlarım. 

Mademki bunlar meslek birlikleridir, herhangi bir kanunî mahzurları da yoktur, bunlar için, 
ancak, Bakanlığın çıkardığı tip statüler istikametinde ve Bakanlığın çıkardığı tip statünün gösterdi
ği istikamette durumlarını düzeltmek ve o birliklerin, bu gösterilen hedefler istikametindeki deği
şikliklerinin yapılmasından sonra, organlarını buna göre ayarlayıp, hayatiyetlerini devam ettirmek 
durumunda olmaları icap eder diye düşünüyorum; çünkü, Kültür Bakanlığının bu konuda çıkaraca-
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ğı tip statünün, bunların hayatına tamamen son verecek mahiyette bir tip statü olacağına da ihtimal 
vermiyorum. Mademki, eski kanunun gösterdiği istikamette kurulmuş olan bu meslek birlikleri, 
bugüne kadar hizmetlerine, hayatlarına devam ettiler; öyleyse, bundan sonraki hizmetlerini de ay
nı istikamette devam ettirmelerinde fayda olduğunu ifade etmek istiyorum; çünkü, bunları ortadan 
kaldırmanın kimseye bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Mademki, müktesep hakları da var
dır, kadimden beri geljp hizmet ediyorlar; öyleyse, bunların, mevcut duruma kendilerini uydurma
sından sonra, faaliyetlerinin devamında isabet olduğunu ifade etmek istiyorum ve bu vesileyle de 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahsı adına, Sayın Timurçin Savaş; buyurun. 
Sayın Savaş, süreniz 5 dakika. 
TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 771 sıra sayılı, Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının üzerinde, 
özellikle 31 inci madde üzerinde bazı sözcü arkadaşlar konuştu. 

Şimdi, bu tasarıyı hazırlarken ve komisyonlarda görüşürken, 31 inci maddeyle getirilen bu gç-
çici 5 inci madde üzerinde çok konuştuk. Biz, bu geçici 5 inci maddeyi koyarken, bugüne kadar gö
rev yapan derneklerimizi ortadan kaldıralım demedik. O dernekleri aynen bırakmak da mümkün 
değil; çünkü, kanun değişiyor, yani, yeni bir yasa ortaya çıkıyor. Biz, onlara bir yıl süre veriyoruz 
ve "Kültür Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikler doğrultusunda, bu tip statüler doğrultusunda ken
di yönetmeliğinizi düzeltin" diyoruz. Eğer, bunu yapmazlarsa, zaten, o dernekler, yasa karşısında, 
aynı yasayı uygulamayan dernekler, yani, kanunla çelişen dernekler haline gelir. Yoksa, biz, hiçbir 
derneğin, sivil toplum örgütünün kapanmasını değil, tam tersi, onların, çoğalmasını, kültür ve sa
nat alanında işlevlerini yürütmesini istiyoruz. 

Bu yasa tasarısı hazırlanırken, 43 sivil toplum örgütünün de düşüncesini aldık. Burada, bazı 
sözcü arkadaşlar "bu, Avrupa Birliğine girmemizdeki zorlamalardır, Amerika Birleşik Devletlerinin 
bazı firmalarının baskısı sonucu bu yasa tasarısı gündeme geldi" dediler, değil; bu, ülkemizin, kül
tür ve sanat alanındaki üretimini artırmayı; şu an sinemamızın, tiyatromuzun ve tüm sanat kurumla
rımızın ülke yararına daha faydalı ürünler verebilmesini sağlayan, ayrıca da, emeği geçen kültür ve 
sanatçının hakkını koruyan bir tasarıdır. Burada bazı sözcü arkadaşların, özellikle Refah Partili ar
kadaşlarımızın, bu kanunu, sanki başka bir ülkenin sanatçısı için çıkanyormuşuz gibi, sanki başka 
bir ülkenin kültür adamları için çıkanyormuşuz gibi söylemelerini anlamak mümkün değil. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Gerekçede yazılı... 
TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabiî ki, bjz, dünya üzerinde yaşıyo

ruz; bu kanun tasarısını hazırlarken de, uluslararası statülerle beraber, onların doğrultusunda bazı 
geliştirmeleri de yaptık. Bu, sadece kültür alanında değil ki, Çevre Kanunu, İnsan Haklan Kanunu 
gibi bütün kanunlar da böyle; dünyadan, uluslararası hukuk sisteminden kopmak mümkün mü; ya
ni, oradaki bir maddeyi göz önüne alarak, Bakanlar Kurulundan gelen bir tasarıyı, dışarının zorla
ması gibi göstermek doğru değil. 

Bu tasarıyla, şuna inanıyoruz ki, alınteri sarf eden kültür ve sanat adamlarımız, alınterinin kar
şılığını alacak ve üretim artacaktır. Bugün, toplumumuzun içinde bulunduğu en büyük sıkıntı, üre-
tememek ve ürettiğinin karşılığını alamamaktır. Bu tasarı yasalaştığında, şuna inanıyoruz ki, bu
günkü Türk sinemasının durumu değişecektir; sanatçılarımızın, kültür adamlarımızın, edebiyatçı
larımızın durumu değişecektir. Komşu haklarıyla da, bunları icra eden insanların hakları koruna
caktır ve bu yasa tasarısına, Meclisimizde, birçok arkadaşımız katkıda bulunuyor; herkese de teşek
kür ediyoruz. 
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Biz, özellikle, bu meslek birliklerinin korunmasını istedik. Hiçbir meslek birliğininin kapan

masını amaçlamıyoruz; ama, bir yıl süre içerisinde, yeni çıkan yasaya göre, yeni çıkan yönetmeli
ğe göre, tip statüye göre kendi statüsünü yenilemeyen dernek, kanun karşısında zaten kanunsuz bir 
duruma düşmüş olur. Biz, onlara, sadece, bir yıl süre verdik ve "bir yıl süre içersinde, yeni çıkan 
kanuna göre ve tip statüye göre kendinizi ayarlayın ve devam edin" dedik. Eski statülerine bunu da 
getirmeden uygulamaya kalksaydık -onlar eski kanuna göre endekslenmiş dernekler olduğu için-
bu yeni çıkan kanunla çelişeceklerdi. Hatta, bu dernekleri belirli bir sayıda bırakmadık, çoğulcu bir 
mantıkla getirdik ki, oradaki demokratik özgürlük içerisinde bir rekabet degelsin ve tüm dernekler 
telif haklan konusunda görevlerini yapsın istedik; bizim bütün amacımız bu idi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, sözünüzü bağlamak için size ek süre veriyorum; süreye lütfen riayet 

edin. Eski Bakan olduğunuz için, ayrıntılı açıklama yapmanız nedeniyle biraz müsamahalı davra
nıyorum. | 

Buyurun. ' 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Öyle şey olur mu!.. Herkese aynı, herkese eşit davranın Sayın 

Başkan. 
TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyor; Yüce Mecli

se saygılar sunuyorum. 
• BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız cümlesini tamamladı. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Ama, bana tamamlatmadınız.BAŞKAN - Hayır efendim... Dün, 

zatı âlinize 2 dakika verdim.ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır, bana tamamlatmadınız. 
BAŞKAN-Tamamlattım efendim. Neyse, tartışmıyorum sizinle... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Her oturumda sorun çıkarıyorsunuz; farklı davranıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Kanun tasarıları üzerinde bundan sonra hiç kimseye fazla süre tanımayacağım. 
Madde üzerinde bir önerge vardır... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz efendim. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, zaten yoklama isteğiniz de var. Hem karar yetersayısının aranması 

hem yoklama nasıl olur bilemiyorum. Üstelik, zatı âlinizin imzası da var... 
CEV AT AYHAN (Sakarya)-Sizin haliniz belli olmaz; tahkim etmek için istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, ben İçtüzüğü uyguluyorum. 
Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Madde 31: 5846 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslek birlik

leri, bu kanundaki haklaYını koruyarak varlıklarını sürdürürler. 
Kâzım Ataoğlu Mustafa Ünaldı. Abit Kıvrak 

Bingöl Konya Konya 

Bahaddin Elçi Hüseyin Erdal 
' •. . ' Bayburt Yozgat 
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BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Katılmıyoruz efen

dim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadırlar. 

Önerge sahibi söz istemiyor. 

HI.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Efendim, bu önergenin oylanması sırasında mı yoklama istiyorsunuz? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet efendim. 
BAŞKAN -Aslında, bizim amacımız, kanun tasarısının sonuna gelmişiz, bu tasarının bitimin

den sonra öğrenci affını görüşeceğiz; öğrenci affıyla ilgili yasa tasarısının müzakereleri televizyon
dan naklen yayınlansın da, bütün öğrencilerimiz, bu tasarıyla ilgili müzakereleri yakından takip et
sinler; ama, takdir sizin. Bunlar, tabiî, Meclisin çalışma süresini uzatıyor ve öğrenci affıyla ilgili 
tasarının müzakeresinin televizyondan naklen yayınlanmasına engel oluyor. (RP sıralarından gü
rültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - O ; seni ilgilendirmez! 

CEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, öğrenci affını hemen geçirelim. 

BAŞKAN - Oturur musunuz... 

Yoklama istemiyle ilgili önergeyi okutuyorum. 

MEHMET ALP (Kars) - Kim engel oluyor Sayın Başkan? 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yoklama isteyen hangi grup Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, yoklamayı Refah Partisi istiyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kimlerin gelmediğini millet görsün. 
BAŞKAN r Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Salonumuzda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını dileriz. 
BAŞKAN - Şimdi, önergede imzası olanların salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim. 
Mustafa Baş?.. Burada. « 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Ccvat Ayhan?,. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada: 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Ömer Ekinci?., Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?., Burada. 
BAŞKAN - 10 kişi tamam mı, sayar misiniz... 
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HÜSAMETTİN KORKUTMA (Bingöl) - İ1 kişi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bazen eksik yazılıyor da; maksat, usulüne uygun olsun. Usulün doğru 
yürüdüğü yerde kusur işlenmez. 

Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

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

12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı :771) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
31 inci maddeyle ilgili olarak verilen bir önergede yoklama istenmişti; önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılmamıştı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde ka

bul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal, ANAP Grubu adına 

Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 
Sayın Ünal, maddeye bağlı olarak konuşmanızı rica ediyorum; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüş

mekte olduğumuz 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısının 32 nci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 32 nci madde, bu yasanın yayımı tarihinden itibaren, yü
rürlüğe gireceğini belirten bir maddedir. Onun için, bu madde üzerinde herhangi bir görüş beyan 
etmenin gereksiz olduğu düşünülebilir; ama, bunun doğru olmadığı açıktır; çünkü, bu madde dola
yısıyla, tasarı üzerinde ileri sürülen görüşlerin bir kere daha gözden geçirilmesi sağlanmış olur. 

Yürütme sorumluluğunu üstlenen Hükümet, bu tasarının, ekonomik, sosyal ve kültürel boyut
larını tekrar incelemek ve muhasebesini yapmak imkânını bulur; ancak, üzülerek görüyoruz ki, Hü
kümet, bu tasarıyla, ülke ekonomisine ve ticaretine ne gibi bir katma değer sağlayacağı konusun
da, somut bir bilgi ortaya koyamamıştır. Görebildiğim kadarıyla, gerekçesinde birtakım tatlı ve gü
zel sözlerin yanında, muğlak ifadelerin de bulunduğu yasa tasarısı, bugün yasalaşacaktır. Hep ak
lıma takılmıştır; mademki bu yasa tasarısı, ülkemiz için fevkalade önemlidir, o halde, niçin üçbu-
çuk yıl bekletilmiştir. Demirel Hükümeti zamanında, Sayın Çiller Devlet Bakanıydı; neden o za
man bu yasayı çıkarmadı. Sayın Çiller "yetkim yoktu" diyorsa, iki yıldan beri Başbakandır, ken
dince çok önemli saydığı bu yasa tasarısını Hükümeti kurar kurmaz niçin ele almadı. Eğer "6 Mart
ta imzalanan Gümrük Birliği çerçeve anlaşması gereği, biz, bunu çıkarmak zorundayız" deniliyor
sa ki, zaten Avrupa Topluluğundan ve ABD'den gelen direktifler de bu doğrultudadır. Öyleyse, de
riz ki, bu yasa tasarısı, ülkemizin çıkarı için değil de, Avrupa ve Amerika'nın menfaati için mi çı
karılmaktadır? Maalesef, şu anda, Hükümetin buna hayır diyecek bir celadet ve cesareti yoktur. 
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Değerli milletvekilleri -bilmiyorum, sizin de dikkatinizi çekmiş midir- bu yasa tasarısının ge

rekçesini okuduğumuz zaman, iki şey dikkatimi çekmiştir: Birincisi, 195l'de çıkarılan 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun, Hirch isimli bir Alman profesöre hazırlatılmış olmasıdır. De
mek ki: 1951'de, Türkiye'de fikir ve sanat eserleri kanun tasarısını hazırlayacak bir akademisyen 
bulunamamıştır; ilginçtir. 

Tanzimattan beri Batılılaşma özlemi içinde bulunmamıza ve Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, 
Batılılaşma, devletin resmi politikası haline getirilmiş olmasına rağmen, 1951'e kadar, 28 yıllık bir 
süre içerisinde, fikir ve sanat eserleriyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlayabilecek bir profesör yetişti-
rememişizdir. Bu, fikir ve sanat hayatımızın gelişmemişliğinin bir göstergesi, hatta bir itirafı değil 
midir?!. 

Şimdi yıl 1995... 
BAŞKAN - Sayın Ünal, sizi ikaz etmiştim; maddeye bağlı konuşmanızı rica ediyorum. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Hepsi maddeyle ilgili Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yani, siz, şimdi, bu kanun, Tanzimattan itibaren yürürlüğe girmesi lazımdı mı di

yorsunuz? ; 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Efendim, bakın madde: "Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 

Sayın Ünal, bakın... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sizden başka, hiçbir Başkan, bu şekilde müdahale etmiyor. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî ki, ben, İçtüzüğü uygulayacağım. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sizden başka hiç kimse bu kadar müdahale etmiyor. 
BAŞKAN - Ben müdahale edeceğim; ben İçtüzüğü uygulamak zorundayım. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Burada, konuşan bir milletvekilinin hakkını savunuyordunuz ama. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun, milletin hakkını savunun; biz engellemiyoruz ki... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Lütfen... ! 
BAŞKAN - Siz, milletin hakkını savunmayı engelliyorsunuz. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Şurada, zaten 10 dakikalık zaman içerisinde konuşuyoruz... 
BAŞKAN - Sizden rica ediyorum, konuya bağlı konuşun. 

. Buyurun, devam edin. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla)-... ve sadece bu tasarıyla ilgilidir. 
BAŞKAN - Efendim, tasarıyla ilgili; maddeyle ilgili değil..(RP sıralarından gürültüler) 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Yürürlükle ilgilidir. ' . •< 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yürürlük maddesi, kanunun tamamını ilgilen

dirir. 
BAŞKAN - İlgilendirmez efendim; tümü üzerinde konuşmuyor ki. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-İlgilendirir... Gereksiz müdahale ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, bir şeyler okuyarak gelin, Meclise bir katkıda bulunun. Yoksa 

ki, bütün amacınız, gelip de, bu Meclisin zamanını öldürmek mi. (RP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

(Karaman Milletvekili Zeki Ünal, kürsüde bulunan bardakdaki suyu Başkanlık Divanına doğ
ru fırlattı) 
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(Kürsü önünde toplanmalar ve "Ayıp!.. Genel Kuruldasınız" sesleri) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Terbiyesiz herif!.. 

VI. - DİSİPLİN CEZALARI 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'a, Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi 
BAŞKAN - Efendim, Meclise hakaret ettiğiniz için size, İçtüzüğün 138 inci maddesine göre, 

Meclisten 3 birleşim geçici çıkarma cezası veriyorum. (RP sıralarından gürültüler, DYP ve CHP sı
ralarından alkışlar) • ' • ' • ' ' 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Aslında, senin de orada oturmaman lazım. 
BAŞKAN - Sayın Zeki Ünal, kendinizi savunacaksanız, buyurun savunun, savunmayacaksa-

nız, size, İçtüzüğün 138 inci maddesine göre, 3 birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası veriyo
rum. 

BAHADDÎN ELÇİ (Bayburt) - Meclisi ne biçim yönetiyorsunuz... Hep sizin yönetiminizde 
oluyor bunlar. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Bir türlü tarafsız olamıyorsunuz. 
BAŞKAN - Bundan sonra cezaları da uygulayacağım; Meclis Başkanına hakaret etmenin an

lamı nedir... 

Buyurun. 
(DYP; CHP ve RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları; gürültüler) , 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ayıp; burası Meclis, bu olur mu! 
BAŞKAN - Arkadaşlar, oturalım... Lütfen oturur musunuz... Oturur musunuz... Cezayı oyla

yacağım. (Gürültüler) 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Meclis Başkanından özür dilesin. 
(DYP ve CHP sıralarindan "ayıp ayıp, utan!.." sesleri) 

BAŞKAN - Buyurun. (Gürültüler) 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Ayıptır, yakışmıyor size... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Utanacak,.. Lütfen... Lütfen insaflı olun.;. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Medenî olun... MedenL.(Gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar rica ediyorum... Arkadaşlar lütfen... Rica ediyorum...Kendisini sa
vunsun efendim. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sen kendini savun! 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Su atılmaz, ayıp bir şey yahu! (Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika... Hayır... Bir dakika arkadaşlar... Rica ediyorum... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Burası sizin kürsünüz değil...(Gürültüler) 
Pezevenk sensin. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Rica ediyorum arkadaşlar... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Burası milletin kürsüsü, babanın kürsüsü değil yahu! 
BAŞKAN - Kendinizi savunacaksanız savunun. 
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ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Her seferinde her şeye müdahale ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Bir dakika...Sayın Zeki Ünal... Savunacaksanız kendinizi, savunun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Savunacağım... 
BAŞKAN - Buyurun... Buyurun savunun işte. • 
^EKİ ÜNAL (Devamla) - Savunacağım tabiî... 
BAŞKAN - Haydi buyurun. Buyurun bakalım.( Gürültüler) 
Bir dakika... Lütfen oturur musunuz... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan...(Gürültülcr) 
BAŞKAN - Buyurun... Efendim buyurun... Buyurun siz kendinizi savunun. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Neyini savunacak yahu...(Gürültüler) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Olmaz böyle şey yahu! Ayıptır—Yaşından başından utan... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Kaba kuvvet yahu! (Gürültüler) 
BAŞKAN - Evet, Sayın Zeki Ünal, buyurun; süreniz devam ediyor. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu vurgulamak istiyorum 

ki, sadece benim için değil...(Gürültüler) 

BAŞKAN- Bir dakika canım... Bir dakika... Arkadaşlar bir dakika...Oylayacağız zaten, bir 
dakika... ., , 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - ... bütün milletvekilleri için bu Başkan, buradan sürekli müdahale 
ediyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Meclisten özür dile önce, özür dile... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - . . . ve maalesef, kendisi orada otururken, bir milletvekili olarak otu

rurken "burada, her milletvekili istediği gibi konuşur" diyen de kendisidir, onu söyleyeyim.(Gürül
tüler) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Önce özür dile; ondan sonra konuş! 
BAŞKAN-Arkadaşlar... Bir dakika... Rica ediyorum...Bir dakika... 

^ Sayın İdare İmirleri, konuya müdahale edin... Rica ediyorum... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Olur mu böyle şey yahu!.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Bir de iktidara gelseniz neler yapacaksınız...(Gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar... Bir dakika... Rica ediyorum. 

Sayın Zeki Ünal, buyurun kendinizi savunun efendim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Meclis Başkanına hakaret ediyor.(GUrültüler) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, süreniz bitmek üzere. ". -
ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Sayın Başkan, hemen şunu arz etmek istiyorum ki, ben, ne zaman 

bu kürsüye çıksam veyahut da başka bir arkadaş bu kürsüye çıkmış olsa, kendi kafanızdaki şablon
lar istikametinde bir fikir beyan edilmesini bekliyorsunuz. Bu, buradaki bütün milletvekili arkadaş
larımıza karşı, her şeyden evvel, haddini bilmezliktir; bir. 

İkincisi, yürürlük maddesi, aynı zamanda, bir yasanın genel çerçevesi dahilinde fikir beyan 
edilmesini gerektirebilecek... 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Geneli var... Genelinde konuşursun... 
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ZEKİ ÜNAL (Devamla) - . . . ve bu, çok rahat bir şekilde, burada ifade edilebilecek bir mad

dedir. Bunu da vurgulamak istiyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bu Meclisten özür dile... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Eğer "efendim, konuşmayın" diyorsanız ki, bütün maddelerde ko
nuşmak, tabiî olarak, bizim hakkımızdır; konuşmamız da lazımdır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Özür dile, ondan sonra konuş... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Peki, ben, kendisine söylüyorum ve kendisine şunu ifade ediyorum 
ve sizlere de şunu ifade etmek istiyorum: Ben, burada çok ılımlı bir konuşma yapıyordum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Yalan söylüyorsun... Yalan... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Özür dilemen lazım. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Doğrudan doğruya yürürlükle ilgili, şu andaki politikanızla ve Hü

kümet yönetimiyle ilgili çok ağır ithamlarda da bulunabilirdim. Ben, bunları söylemeksizin... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Özür dile... 

, ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bir daha böyle bir şey yapma... Ayıptır... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - ... madem ki, bir yasa çıkmak üzeredir, bir uzlaşma meydana gel
sin, yumuşak bir hava meydana gelsin arzusuyla, normal çerçeve içerisinde konuşurken, Sayın Baş
kan burada müdahale etmiştir. Beyler, lütfen insaflı olalım. 

Evet, ben, bu sudan dolayı da, bakınız, özür diliyorum. Tamam... (RP sıralarından alkışlar) 
Her şeyden evvel, buradaki bir milletvekili arkadaşı, böyle bir harekete zorlamayacak derece

de, Sayın Başkanın da olgun, tarafsız olması lazım gelmektedir. 

Evet, Sayın Başkan, konuşmama devam edebilir miyim? 

BAŞKAN - Hayır, edemezsiniz. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Neden? 
BAŞKAN - Hayır, edemezsiniz efendim. Meclise, siz, bugün su attınız. Yarın, bir başkası da 

başka şey atar. Siz savunmanızı bitirin, ben, cezayı oylayacağım. Sayın Genel Kurul kararı verir. 
Genel Kurul size verilen cezayı onaylar veya onaylamaz; ben onu bilmem. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, şunu ifade etmek istiyorum ki, bir defa, şu anda, İk
tidar ortakları DYP ve CHP vardır. Her ikisinin, elbette ki, reyleri fazla çıkacağından dolayı, siz, 
zaten kafanızda bize ceza verme konusunda karar vermiş bulunuyorsunuz. Onun için sizlere... 
(CHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

; ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Geneli var... V 
BAŞKAN - Efendim, o oylamayla belli olur. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Evet, oylamayla belli olur; ama, ihsası reyde bulundunuz ve bu is

tikamette Genel Kurulu âdeta şartlandırdınız... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sen de su atıyorsun. Bütün Türkiye su attığını gördü. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız bizi bu noktaya sevk eden, böyle bir 
harekete sevk eden, Sayın Başkandır. İnşallah Sayın Başkan bundan sonra tarafsız olur, insaflı olur, 
adil olur. Bu duygu ve düşüncelerle, saygılar sunuyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bir daha böyle bir şey yapma. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Beyefendi, bir daha böyle bir harekette bulunma. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetim biçimini düzenleyen bir İçtü

zük vardır. Bu İçtüzüğe göre, her milletvekili konuya bağlı konuşmak zorundadır. İçtüzüğün 67 nci 
maddesi "Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından kesilir" diyor. Nasıl kesilir; önce konu
ya gelmesi konusunda kendisine ikazda bulunur, konuya gelmezse sözü kesilir. 

Şimdi, yürürlük .maddesi müzakere edilirken, yani "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer" yolundaki hüküm müzakere edilirken; Sayın arkadaşımız,, kanunun tümüyle ilgili yaptığı ko
nuşmada konu dışına çıkmamış mıdır? 

Bu kürsüye atılan bardak ve su; Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine karşı ya
pılan bir hakarettir... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sana hakarettir. 

BAŞKAN - İçtüzüğün 138 inci maddesi gereğince, kendisinin üç birleşim Genel Kurul salo
nundan çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - ...Kabul edilmiştir efendim. 
Sayın Zeki Ünal'a, üç birleşim oturumlara katılmama cezası verdim; buyurun efendim, çıkar 

mısınız... 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, zamanında siz bu kürsüden rahmetli başkanve- , 

kili Hocaoğlu'na yumrukla tecavüz eden bir Başkansınız. 
BAŞKAN - Buyurun çıkın efendim, rica ediyorum efendim... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Siz hukukçusunuz; sizin bu uygulamanız hukuka aykı

rıdır. N 
BAŞKAN - Sayın İdare Amirleri, lütfen, Sayın Zeki Ünal'ı salon dışına çıkarır mısınız. 

Arkadaşlar, bu kürsü benim değil, bu kürsü milletin kürsüsüdür. Eğer, bu kürsüye hakaret 
ederseniz, millete hakaret etmiş olursunuz ve siz, maalesef, ille, bu Meclisi çalıştırmamaya gayret 
ediyorsunuz. 

ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 

Yalnız, Sayın Maruflu bir dakikanızı rica edeyim; atılan sudan dolayı kürsü su içinde. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.01 

: — ® — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.08 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

— . — _ _ © _ ; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (Devam)' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 32 nci maddesi üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; öncelikle, şunu söylemek istiyorum: Biraz evvel vuku bulan müessif olaydan do
layı, biz, Anavatan partisi olarak.fevkalade üzgünüz. 

Tabiî, burada-, bu tasarıyla da ilgili olarak, her madde hakkında, milletvekili arkadaşlarımız, 
çeşitli görüşlerini dile getireceklerdir. Aslında, bu kutsal millet kürsüsünün özelliği, istesek de is
temesek de, sevsek de sevmesek de, burada, her türlü fikrin dile getirilmesini sabırla dinlemek mec
buriyetinde olmamızdır. Esasen, demokratik parlamenter rejimin özelliği, değişik fikirlerin çıkma
sı; ama, çoğunluğun ülkeyi yönetmesidir. Gerçekten, bu kürsü, kutsal bir kürsüdür; ama, Başkan
lık kürsüsü de kutsal bir kürsüdür. O bakımdan, oraya yöneltilen bu hareketten dolayı, fevkalade 
üzgün olduğumuzu ve bir daha tekerrür etmeyeceğini, bundan da emin olduğumuzu ifade etmek is
tiyorum. 

Esasan, burada konuşan bu arkadaşımız da fevkalade nazik, kibar bfr arkadaşımızdır. Bu tür 
olaylara neden olacak bir arkadaşım da değildir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Başkan da çanak tutmasın; Başkan çanak tutmasa olmaz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Herhalde, insan tabiatı; insanın çeşitli zaafları var. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 18 inci Dönemde, Başkan da bardak atmıştı aşağıya. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bir anlık sözünün kesilmesinden dolayı -bir şeyler söyle

mek istiyordu- bir anlık bir hareketi olmuştur; bir daha olmamasını temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tasarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tasarı, önemli bir tasarıdır. 
Bu tasarının, 5846 sayılı Yasanın millî koşul ve ihtiyaçlara cevap vermediği için hazırlandığını bi
liyoruz ve ayrıca, bütünleşme konusunda niyetimiz olan, talebimiz olan Avrupa Konseyi Bakanlar 
Kurulunun 18 Ocak 1988 tarihinde kabul ettiği düşünce ve fikir hakları ve komşu haklar alanında 
ve korsanlıkla savaş için öngörülecek önlemler paralelinde, bu tasarının, kendi gerçeklerimize uy
gun bir şekilde, ancak buna benzer 1971 Paris Belgesi, Komşu Hakların Korunmasına İlişkin 1961 
Roma Sözleşmesi, Plakların Yetkisiz Çoğaltılmasına Karşı, Plak Yapımcılarının Korunması Hak
kındaki 1971 Cenevre Sözleşmesi ve Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleş-
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mesiyle ilgili tüm doküman, tüm belgeler alınarak ve Türkiye'nin de şartları dikkat nazarına alına
rak, Kültür Bakanlığı tarafından Yüce Meclisin huzuruna getirilen bir tasarıdır; tasarıda önemli hu
suslar yardır. 

Burada son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu tasarı, gerçek sanatçıların, gerçek düşünür
lerin, gerçek güzel sanatlarla iştigal edenlerin, fikir sahiplerinin, yazarların ortaya çıkmasına bir fır
sat verecektir. Bu tasarı,, yoksa, öyle dışarıdan alınmış veya dışarıya birtakım avantajlar sağlayan . 
bir tasarı değildir; bizim, Anavatan Partisi olarak, çok önem verdiğimiz sanat çevresine ve sanat
kârlara yeni imkânlar getirecekken önemlisi, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 27 nci mad
desinde yer alan, fikir ve sanat eserlerinin korunmasına ön ayak olacak, bunu sağlayacak olan bir 
tasarıdır. Bu nedenle, bu tasarıyı olumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Tabiî, bunu söyler
ken, şunu da ifade etmek istiyorum: Dcfaatle söyledim, Kültür Bakanlığımız, özellikle güzel sanat 
eserlerinin, fikir ve sanat eserlerinin yayılmasında ve gelişmesinde en önemli fonksiyonu ifa eden 
bir bakanlığımız olarak çok önemli işlevlerle karşı karşıyadır. 

Kültür Bakanlığımızın, bugün, Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş olan sinema sanatını can
landırma sorumluluğu vardır; buna öncülük etme," motivasyon sağlama görevi vardır. 

Ayrıca, Kültür Bakanlığımızın, tiyatro eserlerinde özellikle millî eserlerimizi önplana alarak,v 

halkımızın eğitim ve kültür düzeyini artırıcı birtakım performanslara girmesinin zorunluluğu var
dır. . 

Yine, Kültür Bakanlığımızın, diğer sanat kollarına nazaran -mesela bir Türk Sanat Müziği Ve
ya pop müziğine karşılık- bir ressam grubunun -ezilen bir gruptur- haklarının korunmasına ilişkin 
görevleri vardır. 

Biz, Kültür Bakanlığımızın, bu yasadan da gelecek olan katkıyı nazarıdikkate alarak, Türkiye 
insanının sanat ve kültür alanında yetişmesine katkıda bulunacağına; bu yasanın özellikle -özlemi
ni duyduğumuz- milletlerarası alanda, her konuda, her sanat dalında Türkiye'yi temsil edecek, gü
zide -daha önceki sanatçılar gibi- yeni sanatçıların çıkmasına imkân vereceğine, faydalı olacağına 
ye bu konudaki bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, bu yasaya, ta 1 inci maddeden sonuncu madde olan 33 üncü mad
deye kadar katkılarımızı yapmaya çalıştık, kontribüsyonlarımızı (contribution) yapmaya çalıştık, ya
sanın daha iyi bir şekle gelmesini destekledik, desteklemediğimiz bazı hususları burada ifade ettik. 

Ben, sözlerimin sonunda -bu tasarının kanunlaşmasına çok az bir süre kala- bu yasanın, Türk 
Milleti, Türk sanatçıları, bütün sanat dünyası ve Kültür Bakanlığı için, hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. ' 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum, (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Sayın Maruflu, bakın; ben, biraz sonra bir usul tartışması açacağım. Burada, kürsüye çıkan 

milletvekili, her maddede; ama, her kanun tasarı veya teklifinin her maddesinde, o maddeye bağlı 
olarak konuşmalı mıdır konuşmamalı mıdır; bunu, Yüce Meclisin kararına bağlayacağım, 

Zatı âliniz, yürütme maddesinde kürsüye çıktınız; ama maddeyle ilgili hiçbir şey söylemedi-
niz, yine, tasarının tümü üzerindeki konuşmaları yaptınız. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika; ben, Genel Kurula bir hitapta bulunmak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, benim, arkadaşla

rımızı, konuya bağlı olarak... 
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REGEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) - Siz Meclis Başkanı değilsiniz, Başkanveki-

lisiniz. , 
BAŞKAN - Şu anda Başkanıyım. 
... konuşmaya davet edişimde İçtüzüğe aykırı bir davranışım varsa; hay hay, beni ikaz edebi

lirsiniz; eğer, yoksa, bana sahip çıkacaksınız ve bu kürsüye çıkan her milletvekili, konuya bağlı ka
larak konuşmak zorundadır. Yoksa ki, her maddede çıkıp aynı şeyleri tekrarlamak, bu Meclisin ça
lışmasını aksatır ve bu Meclise yaramaz. 

Şimdi, burada, kürsüye çıkan arkadaşlarımızı ikaz ediyoruz. İkaz etmek de, Başkanın, İçtüzük
ten doğan bir hakkıdır ve görevidir. Burada, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisini, usulüne uygun 
olarak çalıştırmak zorundayız. Yoksa ki, matematik dersinde, bir hoca, çıkıp da müzik dersi öğre
tirse, bu, ders vermek olur mu? Burada da, bir madde üzerinde kürsüye çıkıldığında, maddeye bağ
lı olarak konuşmak zorundayız. Aksi halde, buraya çıkıp, seçim meydanı nutukları atmaktan başka 
bir şey yapamıyoruz. 

Benim sağlamak istediğim budur: Ben, İçtüzüğü de çok iyi biliyorum ve İçtüzüğü uygulamak 
istiyorum ve kürsüye her çıkan sayın milletvekilinin, maddeye bağlı konuşarak, bu maddeyle ilgi
li olarak, zabıtlara, ilerde insanların faydalanabileceği bilgiler geçirmesini istiyorum. 

Bakın, ben yargıda çalıştım. Yargıda, insanlar, bir kanun maddesini uygularlarken, açıyorlar 
zabıtları ve bu madde Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilirken acaba insanlar ne de
miş diye bakıyorlar. Burada yapılan konuşmalar, uyuşmazlıkların çözümlenmesine temel oluyor. 
Yani, kanun koyucu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kanunu müzakere ederken, her ne ka
dar, bu madde, şu veya bu manaya geliyorsa da, bunun amacı budur diye bu ihtilafların çözümlen
mesine ışık tutuyor; ama, maalesef, grup sözcüleri 1 inci maddeden başlayarak 32 nci maddeye ka
dar hep aynı şeyleri tekrarlarlarsa, bunlar, tüzük dışı bir konuşmadır; ama, Sayın Genel Kurul be
ni desteklemiyorsa, ben, bundan sonra, hiçbir surette, ama, hiçbir surette, kürsüde konuşan hatibi 
konuya davet etmem; çıksın, süresini doldursun, isterse hikâye anlatsın; isterseniz bunu da yaparız. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Usul hakkında söylemiş olduğunuz konuyla ilgili bir hu
susu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - Ben, bu konuda, bu tasarıdan sonra usul tartışması açacağım. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Usul tartışması açamazsınız bu konuda. 
BAŞKAN - Hayır... Bir dakika... Efendim, uygun görürsem açarım; çünkü, her çıkan beni 

suçluyor. ; 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Usul tartışması açamazsınız; İçtüzük belli. 
BAŞKAN-Efendim,açmadım daha. 
Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Engin Güner; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sanıyorum ki, 60 milyon va

tandaşımız, ibretle, buradaki tartışmaları izlemekte. Biraz önce, burada vuku bulan olayı şahsım 
adına kınıyorum; ancak, bu kürsünün belli bir şerefi var, Başkanlık kürsüsünün bir şerefi var. Bun
ların şerefini korumak hepimize düşmektedir. Bu konuda hiçbir ayırım yapmamalıyız; buna da 
meydan vermemeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 32 nci maddesin
de "bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denilmektedir. Şimdi, müsaade ederseniz, ben, bu
rada, tarih konusunda 5 dakika konuşacak değilim. 33 maddelik bu tasarının 32 nci maddesini tar
tışmaktayız. Elbette, burada, sonuna geldiğimiz -birazdan kabul edeceğimiz- bu tasarı üzerinde ge
nel intihalarımı söyleyeceğim. \ 
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Bunun için, biraz önce konuşan arkadaşımızı, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkada

şımızı, sizin, burada "hep aynı fikirleri tekrar etmeye hakkınız yok" diye uyarmanızda hiçbir man
tık yoktur. Ondan önce konuşan arkadaşımızın kanunun geneli hakkında konuşmasına da-yürürlük 
maddesinde yine itirazınız olamaz. İçtüzüğü, elbette ki uygulamakta haklısınız; ancak, burada, her
kesin, milletvekillerinin serbestçe fikirlerini bu kanun tasarısı üzerinde ifade etmelerine de fırsat ta
nımanız gerekir diye düşünmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, 44 yıllık bir aradan sonra, 44 yıl önce kabul edilmiş 
olan bir kanunun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eksikliklerini giderici, yeni geliş
meler karşısında ortaya çıkan durumlarda, vuku bulabilecek olaylarda -ki, bunlar, son yıllarda he
pimizin izlediği gibi çok sayıda vuku bulmakta- bunları önleyici tedbirleri getiren bir kanun tasa
rısıdır, Dolayısıyla bu kanun tasarısı, hızla dünyaya açılan Türkiyemizde, fikir ve sanat alanındaki 
gelişmelere -ki, bunlar, devletin çok çok, kat kat önünde gelişmiştir- bir açıdan bizim arkadan ye
tişmemiz anlamına gelmektedir; hatta bu bakımdan gecikmiş bir kanun tasarısıdır. 

Yalnız, bu kanun tasarısının çeşitli maddeleri görüşülürken burada ifade etmeye çalıştığım gi
bi, bu kanun tasarısı komisyonlarda, bakanlıklarda çok uzun yıllar kalmış olmasına rağmen, alela
cele, yumurta kapıya gelince, başkalarının ısrarı üzerine getirilmesi yanlıştır. Bu kanuna, Türk Mil
letinin, Türk sanat çevrelerinin, Türk kültür çevrelerinin ihtiyacı vardır; ancak, bu, daha önce yapı
labilmeliydi diye düşünmekteyim. Daha önce ifade ettiğim bu görüşümü, bu kanun tasarısını kabul 
edeceğimiz şu anda, bir kere daha tekrarlamakta yarar görüyorum. Sadece bu kanun için değil, bü
tün diğer kanunlar için temel ilkemiz, bu milletin ihtiyaçlarına cevap verebilmek olmalıdır; yoksa, 
şunun bunun ısrarıyla, telkiniyle, buraya alelacele kanunları getirip, yangından mal kaçırır gibi bu
rada kararlaştırmak iş değildir. 

Biz, aşağı yukarı her maddede söz alarak katkıda bulunmak istedik, bazı görüşlerimiz kabul 
edildi, bazıları edilmedi; ancak, esas itibariyle, bu kanunun yararlı bir kanun olduğu fikrindeyiz. 

Yalnız, burada -yürürlük maddesidir- bir hususu belirtmek istiyorum. Bu kanunun, esasta, uy
gulaması son derece önemli olacaktır. Bu bakımdan da, özellikle Kültür Bakanlığına büyük iş düş
mektedir. 

Bu kanunun getireceği ekonomik etkilerde çok büyük olacaktır; büyük paralar söz konusudur, 
hukukî meseleler söz konusudur. Bu bakımdan, bu tasarının kabul edilmesi tabiî ki önemli bir 
adımdır; ama, asıl önemli olan da, bunun uygulamasıdır. Sanıyorum ki, uygulamada birtakım pü
rüzler ortaya çıkabilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
ENGÎN GÜNER (Devamla)-Hemen bitiriyorum. 
Bunların da giderileceği umuduyla, bu tasarının, fikir ve sanat çevrelerimize, fikir, sanat ve 

kültür adamlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Sayın Kapusuz, şahsınız adına söz istemiştiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yerime Sayın Başeğmez konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Şahsı adına, Sayın Başeğmez; buyurun. 
Sayın Başeğmez, süreniz 5 dakikadır. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, 33 mad

delik bir yasa tasarısının 32 maddesi geçti ve enine boyuna tartışıldı. Tartışmalar esnasında gergin 
ahlar yaşandı. Tabiî son derece önemli olan meselelerin tartışılması sırasında kişilerin hassasiyeti 
zaman zaman artıyor. 

' - 4 2 — . 



T.B.M.M. B:120 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 3 
Mecliste olan biten kavgaları hoş görmek lazım; dünya parlamentolarında da oluyor; Japon 

Parlamentosunda oluyor, İtalya Parlamentosunda oluyor. Hiç kimse, "eyvah, meclis çürüdü, bitti, 
gitti" demiyor. Burada, milletin millî menfaatlerinin kavgası yapılır, hoşgöriilür, dışarı çıkınca yi
ne barışılır. 

Zaman zaman çok şeyler olmuştur, bu Mecliste, Meclis Başkanının dövüldüğü de tarihe geç
miştir; bunu biliyorsunuz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Böylesi olmuyor. 
' _ VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Adam gibi kavga etmek lazım. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Eden çekecek; daha yeni başladık. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Allah rahmet eylesin, Yılmaz Hocaoğlu'nun tekme '. 
tokat dövüldüğünü, hem de Sayın Başkan tarafından dövüldüğünü de biliyoruz değil mi efendim? 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Yapan çekecek. 

BAŞKAN - Öyle bir şey olmamıştır efendim... 
Maddeye bağlı olarak konuşur musunuz,;rica ediyorum... 
Bakın, biraz önce nasıl bir olay oldu; hâlâ siz ısrar ediyorsunuz... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye, telif haklan yasasını çı

karıyor; fikirde, sanatta, sanayiide üretimde -dikkat edin son derece önemli bir mesele- karşı olan, 
karşı oluş şeklini elbette koyacak ortaya, isteyen, niçin istediğini söyleyecek. Biz, ne diyoruz; ka
nunun daha başından beri çabamız nedir? Türkiye, gelişmekte olan bir ülke, Türkiye bilgisayar üre- . 
tebiliyor mu, bilgisiyar disketleri üretebiliyor mu, kompütüriü makinalar üretebiliyor mu?.. (DYP 
sıralarından "üretiyor tabiî" sesleri) Üretiyorsa da, yeni başladı işte. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Maddeyle ilgili konuş. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Efendim, maddeyle ilgili; telif hakları yasa tasarı
sı... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne zaman yürürlüğe konuldu?.. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Efendim, siz yürürlüğe koyacaksınız da, ben, umu

mî yürürlüğü konuşuyorum burada. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Tümü üzerinde konuşurken, tümü... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Söylüyorum size, bütün bunlar gelip geçer, bu laf
lar gelip geçer, bu su kurur; ama, maddenin içinde yazılı bulunan, işte bu son maddenin, gerekçe
sinin başında yazılı bulunan-şu "Avrupa Topluluğu direktifine uygun olarak bu maddeleri hazırla
dık" ibaresini nasıl silip atacaksınız?!. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yüzüncü söyleyişiniz. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Yüzbin kere söyleyeceğiz... Bu Meclisin haysiyeti

ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye'nin... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Haysiyetli olan insanlar, Meclisin haysiyetine konuşmaz. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Hangi, nerede, ne direktifi alıyorsunuz, bunu, biz, 

reddettiğimizi teyiden söyleyeceğiz efendim, bunu kabul edemeyiz efendim, şahsiyetimize ve hay
siyetimize kabul edemeyiz. Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer, kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür; fakat, hiçbir millet, Türkiye... Şimdiye kadar bilgisayarını sattı yabancı ülkeler bize... 

CEMİL ERHAN (Ağrı) - Avrupa'ya satıyor..! 
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MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - ...makinelerini sattı, bilgilerini sattı, herşeyini sattı, 

tam bir pazar oluştu, şimdi de diyor ki "koruma altına alıyorum, kanunlar çıkarın, bundan sonra ne 
varsa toplayacağım." 

Bunun içinde, çok güzel, sanatçılar için, sanatkârlar için çok güzel maddeler var, onları tasvip 
ettik; Türkiye'de sanatın gelişmesi için, sanatçıların korunması için güzel maddeler var, onları tas
vip ettik; ama, yürürlüğe girecek bu kanunların içinde, öyle zannediyorum ki, kendi kendimize ha
zırladığımız tuzaklar da var, bunun maddî boyutu çok büyük. 

Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, bir Japonya gibi olmasını istiyorsak, kendimize^ böyle, 
başkaları adına, korumacılık engelleri koymamalıyız diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Başeğmez. 
İnsanlar, başarıya ulaşmak için, daima iyi şeyleri kendilerine örnek alırlar. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri)-Yorum yapma hakkınız yok Sayın Başkan!,. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 32 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul edil

miştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar,Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan... >••..-
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Efendim, ben, oyumun rengini belirtmek üzere konuşacağım; 

sarfınazar ediyorum. ' 
BAŞKAN - Peki efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Grubum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Maruflu. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Refah Partisi Grubu adına arkadaş konuşacak. 
BAŞKAN - Kim konuşacaksa, lütfen, yetki belgesini gönderin efendim. 
MUSTAFA (İNALDI (Konya) - Ne belgesi!.. Grup Başkanvekilimiz oturuyor burada; ne bel-

.gesi!.. ' . . ' ' ' . . 
BAŞKAN - Efendim, tamam, söylesin; Grup Başkanvekili söylesin... 

Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletver 

killeri; bir kere, şunu kabul etmiyorum: Bu yürürlükle ilgili son maddelerde, kanunun genel bir de
ğerlendirmesi yapılır. Burada konuşan hatibin 5 dakika süresi vardır; o süre içinde, ancak, kanun
la bağlı kalmak kaydıyla, değerlendirme yapabilir; bunu ifade etmek istiyorum. 

. Şimdi, ben son olarak söz almayacaktım; fakat, bir konu beni çok rahatsız ediyor; bu, devam
lı olarak söyleniyor; burada, bu kanun tasarısının, Avrupa Konseyi direktifleri çerçevesinde hazır
landığı ifade ediliyor. Ben, bunu birkaç defa izah ettim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Gerekçede söylüyor, Sayın Maruflu. ..' 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Şimdi, burada, bir İngilizce tercüme hatası vardır. Bura
daki "direktif" kelimesi emir manasında değildir; yani, emir değildir. "Consul of Europe regulati-
on" manasında; yani, "Avrupa Konseyi önlemleri, Avrupa Konseyi çerçevesinde" manasmdadır; 
bu, bir emir değildir. Bunu kim tercüme ettiyse, zannediyorum burada yanlış yapmış... 
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, AHMET REMZİ HATİP (Konya) - 6 Mart anlaşması ne oluyor?!.', 

SELÇUK MARUFTU (Devamla) -. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız, bura
da, bunu, bir talimat alma, emir alma mahiyetinde anlıyor; öyle değil. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)-Teklif İngilizce mi geldi?!. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Avrupa Konseyinin ortaya koyduğu bir sistem içinde di
ye düşünmek lazım, önlemler paketi içinde diye düşünmek lazım. 

Tabiî ki, bizim, bazı yasalarımızı, bu konuda ileri ülkelerden almamız doğaldır; zaten, Mede
nî Yasamız da öyle, hepsi Öyle. Bu husus beni rahatsız ettiği için, düzeltme ihtiyacı duydum. 

Tekrar, kanun tasarısının hayırlı olmasını diliyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kişisel söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon bir açıklama yapmak istiyor efendim; buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Başkanım, sa

yın milletvekilleri; burada, Refah Partisi Grubunun sözcüleri, tasarının gerekçeler bölümünde, 9 
uncu maddenin gerekçesinde yer alan "Avrupa Ekonomik Topluluğu direktifine uygun olarak ye
niden tanımlanmıştır" cümlesine atfen, televizyonlardan, halka ve millete, maalesef, yanlış açıkla
mada bulunuyorlar. 

Avrupa Konseyinin hazırlamış olduğu belgelerden yararlanılarak bu tasarı hazırlanmıştır. Bu 
nedenle, Avrupa Konseyinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletine veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine doğrudan bir direktifi anlaşılmamalıdır. Buradaki kasıt, tasarının, Avrupa Konseyinin ha
zırladığı belgeler doğrultusunda, tüm Avrupa'nın ve dünyanın uyguladığı ve örnek aldığı belgeler
den istifade edilerek hazırlandığıdır. 

Bunu, zabıtlara geçmesi için söyledim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Efendim "Refah Partisi Grubu adına arkadaş konuşacak" dediniz; hangi arkadaş?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ben konuşacağım. 
BAŞKAN - Siz mi konuşacaksınız; buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Geliyor işte, arkadaşımızı tanımıyor musunuz Sayın 

. Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşınız, oradan "arkadaş konuşacak" diye bağırdı; hangi arkadaş!.. 

(RP sıralarından gürültüler) 
Buyurun Sayın Çelik. 
RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Tasa
rısının "Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür" hükmünün yer aldığı yürütme maddesi üzerinde, Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. (CHP sıralarından "kim yürütecek" sesleri) 

Bakanlar Kurulu yürütecek tabiî... Çıkacak yasanın uygulama prosedürünü bilmeyecek bir in
san olmadığımızı, Yüce Meclisin bütün saygıdeğer insanları bilir. 

Evvela, Komisyon adına "yanlış anlaşıldı" fikrini serdeden Halil Demir kardeşimiz, 4 üncü 
maddenin gerekçesinde "Avrupa Topluluğu Direktifine ve Avrupa Fikrî Haklar Standardına uygun 
olarak..." (DYP sıralarından "Sayın Başkan, arkadaş Genel Kurula niye girdi" sesleri) 
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Sinan, hani, demokrasi... Müsaade edin yahu... 

BAŞKAN-Efendim, bir dakika... (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Genel Kurul Salonuna girme hakkı olmayan insanlar giremez; ne demek... 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Çantamı almak için girdim Sayın Başkan; çantamı almayayım 

m ı ? ! . . . ' • . . . . ' • ' : • . ' . ' ' • 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Eşyalarını almak için geliyor; müsaade et Sayın Baş
kan, yani... (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Hayır, çıkmak zorundasınız. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, çantasını alıyor; bu kadar da... 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Çıkıyorum... 

BAŞKAN - Ee, çıkın o zaman. (RP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Çantasını alıyor... 
BAŞKAN - Efendim, yani, burada böyle bir İçtüzük hükmü var. (Gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN-Neyse, çıkıyor arkadaşlar, çıkıyor... Tamam, peki... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Alpaslan Pehlivanlı'ya, burada konuşurken bardakla 

suyu atıp suratına vuran zatı âliniz değil mi?!. 

BAŞKAN - Şimdi, siz kendinizi konuşun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İşte, şimdi... 
BAŞKAN - Ne yapacaksınız başkasını... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ben, kendimi konuşuyorum. 
Şimdi, zaten, Sayın Kamer "kötü örnek, örnek olmaz" dedi; doğrudur. Kötü örnek, örnek ol

maz, iyi örneklere bakmak mecburiyetindeyiz... (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Ama, kötü örnekleri de siz taklit ediyorsunuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Hayır, biz etmiyoruz. 
BAŞKAN - Ediyorsunuz işte^.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ee, müsaade et, izah edeyim. 
BAŞKAN - "Müsaade et"i Var mı; işte... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Kamer denilmez; Meclis Başkanıyla konuşuyorsun... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan Kamer Genç diyorum; ben, biliyorum onu. 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Kötü örneğin divanda işi ne?!. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, söylüyorum. 
Kötü örneğin, örnek olmadığını Sayın Başkanvekili Kamer Genç Beyefendi, biraz önce kendi 

ağzından arz etti; ben de ona katılıyorum. Yaptığı kötü şeyleri örnek almamalıyız, iyi şeyleri örnek 
almalıyız. Bu Meclis, iyi örneklere layıktır diyorum, (RP sıralarından alkışlar) 

Bu maddenin birçok yerine, şahsım olarak katıldığımı mükerreren izah ettim. Ben de, bir fikir 
ve sanat adamı olarak, Türkiye'deki fikir ve sanat insanlarının, ürettikleri ürünlerin karşılığını al
mak mecburiyetinde olduklarını, mükerreren, huzurlarınızda arz etmişimdir. Bunu, üçbuçuk sene 
içerisinde değiştirdiğiniz Kültür Bakan Sayın Fikri Sağlar'dan, Kültür Bakanı Sayın Timurçîn Sa
vaş kardeşimize kadar hepsi bilir. 
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Şimdi, burada bir gerçek var; 60 tane yasayı, Gümrük Birliğine girebilmek için, önünüze koy

dular... Bunları çıkarmak mecburiyetindesiniz; evvela, bunu kabul edin. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Bunun ne ilgisi var, Başkan? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İlgisi var, Hacı Filiz; ilgisi var... 
İşte, eğer, siz, yetki yasasını alarak bu Meclise getirebiliyorsanız; şu Meclise, yetki kararlarıy

la değil, maddeler üzerinde, böyle, görüşmek gelebil i yorsam z, hodri meydan diyoruz. 

Şimdi, sanatın, nerede olursa olsun, üreticisinin değerini vermek mecburiyetimiz vardır. 
Hollyvvood'un çıplak ve ahlaksız filmlerini, bundan sonra, o pis, mülevves düşünceli insanlar para 
ödemeden getiremeyeceklerdir. Bunun güzel tarafını da söylüyorum ben. Porno filmler de bundan 
sonra rahatlıkla gelemeyecektir. İnsanımızın ahlakını kirleten, ruhunu kirleten o kötü eserler de, 
Taoculuk da Maocüluk da gelemeyecektir. (RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Öy
leyse, kendi özümüze döneceğiz, kendi düşüncemizi, bin yıllık tarihimizin bize vermiş olduğu o 
medeniyetimizin şaheserlerini, insanlarımıza, yeniden, özüne dönerek -ne harabi ne harabati
yim/Kökü mazide olan âtiyim- bunu göstereceğiz. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Niye su attınız?!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, su aydınlıktır; atılmaması lazımdı; ama, ben 

söylüyorum, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, eğer aydınlıksa, sizin başınıza bir su dökelim. (Gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Dök kardeş, eyvallah... 
Şimdi, eğer, bir Meclis Başkanvekili olarak, sizinle beraber çalışmış bir Meclis Divan Kâtibi

ne su döküyorsan; yani, ben bundan şeref duyarım, sudan ne olmuş yani. (CHP sıralarından gülüş
meler) Evet, ama, yapılan hareket, sizin tahrikiniz üzerine yapılmış... 

BAŞKAN - Sayın Çelik, hâlâ konuya gelmediniz. Şu Meclisin saygınlığını koruyalım, şu 
maddeyle ilgili bir konuşun da, ben de güzel fikirlerinizden yararlanayım diyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, evvela, sizin tarafsız olmanız lazım. Bu kür
sü milletin kürsüsüdür; milletvekili, istediğini konuşur. (CHP sıralarından "hayır efendim, hayır" 
sesleri) 

Sizin sözünüz... Sizin sözünüz... Sayın Hocaoğlu'na "ben milletvekiliyim istediğimi konuşu
rum; yoksa, başınızı keserim" cümlesi sizin mi, sizin değil mi?!. (RP sıralarından alkışlar, CHP sı
ralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Şov yapıyorsun... Şov yapma... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Aynen böyle.. Aynen böyle... (CHP sıralarından gü

rültüler) 
Müsaade edin... Sayın Coşkun... Sayın Coşkun... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Benim adım Coşkun değil bir defa!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Gökalp... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Evet... ' -
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bak, senin, Yüce Meclisin... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Aklını başına al!.. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar... Rica ediyorum, müdahale etmeyelim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Şimdi, eğer, çıkıp burada konuşma cesaretin varsa, çı

kar konuşursun. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ben her zaman çıkarım oraya... 
BAŞKAN - Sayın Coşkun Gökalp, rica ediyorum... 
Rica ediyorum arkadaşlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Devamla) - Tamam, söz istersin... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O kürsünün yabancısı değilim. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)-Bu kürsü, milletin kürsüsü; otur bakalım; senin değil 
'•- evvela..." •; 

BAŞKAN-Rica ediyorum... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Otur bakalım!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygılı ol!.. Meclise saygılı ol!.. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, ben, bu yürütme maddesi üzerinde konuşur

ken " istersen üzerinize su dökelim" dedi Başkan; dedi mi demedi mi?.. (CHP sıralarından gürül-' 
ı tüler) 

Şimdi, müsaade buyurun... Bu kanun tasarısının yürütme maddesinde, fikir ve sanat eserleriy
le ilgili olarak, çok güzel taraflar var; ama " Avrupa Topluluğu direktifiyle" sözü, hassaten bizi, son 
derece mustarip ediyor; Refah Partili bir üye olarak, Refah Partisi Grubu adına söylüyorum. Eğer 
60 tane yasayı, siz, Avrupa Topluluğu direktifi uğruna, bu milletin Meclisinde gündeme getirip, ko
nuşmadan, yetki yasası alarak getirecekseniz, size hayırlı uğurlu olsun; millet de, gelecekte size 
dersinizi verecektir. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Grup adına söz istiyorum, 

BAŞKAN - Bir dakika... Komisyon bir açıklama yapacak, ondan sonra size söz vereyim efen-
•. d i m . ' • ' • ' • • ' • ' ' . , ' ı " ' . • ' ' , ' ' . . • • ' . • ' 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, gruplar adına konuşmalar bitti, şahıslar adına, konuşmalara geçtik; 

şahsınız adına size söz verebilirim efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Peki, şahsım adııuu. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Refah Partisi sözcüsü arkadaşlar, hep aynı konuyu dile getiriyorlar ve nasıl ki, Ku-
ran-ı Kerim'de "içkiliyken namaza yaklaşmayın" cümlesi, istemeyenler tarafından, bazen "namaza 
yaklaşmayın" şeklinde yorumlanıyorsa; burada da hep aynı şey oluyor... Bakın, Avrupa Konseyi 
direktifi nedir; Avrupa Konseyi direktifi, işte< bu belgelerdir... Bu belge... Bakın, tarihini vereyim: 
14 Mayıs 1991, numarası Ll 22/42; yine, Avrupa Konseyi direktifi, 27.11.1992, numarası 
L346/61; Avrupa Konseyi direktifi... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Direktifler numaralı gönderilir... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - ... 29 Ekim 1993; 
L290/90... Burada, Avrupa Konseyinin, direkt olarak -yine söylüyorum- ne Meclise ne devlete ne 
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de Hükümete bir talimatı yoktur. Sadece, bu belgenin adı direktiftir ve bu kanun tasarısı hazırlanır
ken, tabiî ki, bazı belgelerden ve yönetmeliklerden faydalanılmaktadır. İşte, bu kanun tasarısı ha
zırlanırken, Avrupa Konseyi Direktifi denilen nesne veya kanun ya da faydalanılan belge budur. 
Yoksa, Avrupa Topluluğunun direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine baskısı söz konusu de
ğildir. Bunu açıklamakta yarar görüyorum. Hükümetin böyle bir direktifi, Meclisin de böyle bir 
zorlamayı kabul edeceğini milletvekillerinin düşünebileceğine inanmıyorum, kabul edeceğine de 
inanmıyorum. 

Refah Partili arkadaşlar bunu gayet iyi bildikleri halde, sadece ve sadece politik bir malzeme 
olarak - belki de bu belgeyi bilmedikleri için- kullanmakta ve milleti kandırmak için söylemekte
dirler. 

Teşekkür ederim. . . -
BAŞKAN - Teşekkür ederim. ' 

Şahsı adına, Sayın Abdulkadir Ateş; buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına, Fi

kir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı üze
rinde söz almış bulunuyorum; söz aldığım 33 üncü madde "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür" demektedir ve ben de bu madde üzerinde konuşacağım. 

Sizlerin bildiği Ve Türkiye'nin de şu anda izlediği gibi, 33 üncü madde, biraz önce okuduğum 
ibareyi taşıyor. Nedir bu ibare, bir kez daha okumak istiyorum: "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür." 

Hepimiz, burada, benden önce konuşan değerli konuşmacıları dinledik; lütfen elimizi vicdanı
mıza koyalım ve elimizi vicdanımızdan hiç çekmeyelim... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Eğer vicdanları varsa... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ... şu çatı altında çalıştığımız sürece, hangi arkadaşımız 
"Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" ün içinde, bununla ilgili bir tek kelime söyledi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, 33 üncü maddede belirtildiği gibi, bu kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulunun yürütmesine taraftarız ve destekliyoruz; ama, bunun ötesinde söyleye
ceklerim de var. 

Biraz önce, bu Meclise, Türkiye'nin egemenliğine soru işareti düşürecek, kara çalacak bazı ifa
deler kullanıldı "Avrupa Konseyinin direktifleri" denildi. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul)-Belgeleri orada... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Avrupa Konseyi Üyesi Re

fah Partili Sayın Gül aranızda oturuyor. Sayın Gül ile biz, sizler adına, bu Yüce Meclis adına, Av
rupa Konseyi Parlamenter Asamblesinde görev yapıyoruz. Orada çeşitli konularda kararlar çıkıyor 
ve bu Konseye her gittiğimizde, bu kararlarda, bizlcr.de tartışmalara taraf oluyoruz, oy kullanıyo
ruz ve Avrupa konseyinde çıkan, Asamblede tartışılan bu kararlar, daha sonra, o Komisyonda ça
lışan ilgili ülkelerin milletvekilleri tarafından -Cumhuriyet Halk Partili olsun, Doğru Yol Partili ol
sun, ANAP'lı olsun, Refah Partili olsun- kendi Meclislerimize taşınıyor ve Yüce Meclisimiz uygun 
gördüğü takdirde de, ne oluyor; kendi yasamızmış gibi, yasalaşıyor. İşin işleyiş şekli budur. 

Değerli arkadaşım Sayın Gül burada. Şimdi, bunu istismar ederek, böyle bir işleyişi, Avrupa 
Konseyinde çalışan, o Asamblenin almış olduğu kararları buraya getiren ve sizlerin onayına sunan 
bu sistemi, böyle, kullanarak veyahut da onu bilmeyerek "efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dışarıdan direktif alıyor, Hükümet direktif alıyor" demek hangi vicdana sığar, bunu sormak istiyo
rum... Bu yanlıştır... Bu doğru değildir. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Meclis almıyor, siz alıyorsunuz... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Biraz önce söylediğim gibi, aynı şekilde, Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi de, bir uyumu gerçekleştirmek üzere, yine, 
Avrupa Konseyinde, bizim Türk parlamenterlerinin de katıldığı görüşmelerden doğan bir sonuçtur. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Hükümetiniz yazmış... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Değerli arkadaşlarım, politika yapmak hepimizin hakkı
dır, seçmenden destek istemek de hepimizin hakkıdır; ama, bu desteği isterken, partimizin gelişme
sini, ivmesini, biraz daha ileriye götürmek isterken, birbirimize kara çalarak, Hükümeti töhmet al
tında bırakarak, hele hele, bu Yüce Meclise haksızlık ederek, bu Yüce Meclisin çatısı altında çalı
şan arkadaşlarımızı töhmet altında bırakarak bunu yapmayalım. (CHP ve DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Bunu, biz istirham ediyoruz; bunu yapmayalım diyoruz; biz de yapmayalım, 
siz de yapmayın; yapmayacağınıza da ben inanıyorum; ama, politika yapmak için politika yapılma
sın. Bu, kirli bir politika... Bunu bir tarafa bırakalım. Türkiye bunu istemiyor, insanımız bunu iste
miyor... İstirham ediyoruz. (CHP sıralarından "sulandırdılar Meclisi" sesleri) 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Mercümek... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Arkadaşlarım bana laf atıyorlar; bunları duymazlıktan 
geliyorum; "Mercümek" diyorlar "sulandırdılar Meclisi" diyorlar; bunları da yapmayalım. Bunları 
bırakalım, güzel güzel çalışalım; ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda, lütfen, hep birlikte, el ele 
bunları çıkarmaya çalışalım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bir konuyu daha anlamakta güçlük çekiyorum; o da 
şu: Efendim, bu yasa tasarısı görüşülmeye başlandığından beri... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, yürütmeyle ilgili mi konuşuyor?!, 
BAŞKAN - Efendim, hepinizi ikaz ediyorum işte... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Maddeyle mi ilgili konuşuyor?!. 

BAŞKAN-Tamam, müdahale edeceğim... Zaten süresi bitiyor... 
• ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Yürütme üzerinde konuşsun!.. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - İşine gelince müdahale ediyorsun... 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, konuya bağlı konuşun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum efendim. 

Bu yasa tasarısı görüşülmeye başlandığından beri, bazı arkadaşlarımız, bir grup siyasî, siyasî 
parti temsilcileri -isim de vermiyorum- hep karşı çıktılar; yoklama istediler "olmaz" dediler; şimdi 
de, çıkmışlar, Türkiye'deki sanatçıdan yana, fikir alanından yana, düşünceden yana olduklarını söy
lüyorlar. Bu da haksızlıktır, bu da doğru değildir. (RP sıralarında gürültüler) 

Siz, bu yasa tasarısına karşı çıkmakla, bizim sanatçımıza karşı çıkıyorsunuz demektir; bu ya
sa tasarısına karşı çıkmakla, fikir insanımıza karşı çıkıyorsunuz demektir; bu yasa tasarısına karşı 
çıkmakla, alınterine karşı çıkıyorsunuz demektir. (RP sıralarından gürültüler) 

Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. > 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, biz, burada bir vaaz dinledik... Arkadaşımız, bu

rada, madde üzerinde konuşacaktı... 
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BAŞKAN - İkaz ettim... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne zaman ettin?!. 
BAŞKAN - Evet, ikaz ettim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, demek ki, bu, madde üzerinde söz alınsa da hiç

bir zaman mümkün değil. Her milletvekilinin bir konuşma üslubu vardır; biraz evvel Sayın Ateş de 
"madde üzerinden dışarıya çıkmayalım" demesine rağmen, siz de söz verdiniz, konuşturdunuz; ol
maz böyle şey... Böyle şey olmaz efendim... Yapamazsınız bunu. 

BAŞKAN - Müdahale ettim... 

Sayın Güney, yerinize oturur musunuz. ., 

Sayın Salih Kapusuz, buyurun... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, bir yanlış anlamayı önlemek üzere bir açıklama
da bulunmak istiyorum. ' > 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Salih Kapusuz konuşsun, ondan sonra... 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Gül, bir dakika... Sizi dinleyeceğim. 

Efendim, evvela, madde üzerindeki konuşmalar bitsin... 
Sayın Kapusuz, şahsınız adına; buyurun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımıza söz verdim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Efendim, bir yanlış anlamayı önlemek üzere bir açıklamada bu

lunmak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımıza söz verdim; bir dakika... Rica ediyorum, saygılı olun... 

Arkadaşımız konuşsun, sizi yine dinlerim. r 

Buyurun, Sayın Kapusuz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen de istediğin gibi konuş. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte 

olduğumuz, kanunlaşmak üzere bulunan fikir ve sanat eserleriyle ilgili tasarı üzerinde şahsî görüş
lerimi arz etmek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili, değil mi efendim... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ha bir sus be!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 33 üncü madde " Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu 

yürütür" diyor. Dikkat buyurun "Bu Kanun hükümlerini..." 

Sayın Başkan, maddenin başına dikkat ederseniz "Bu Kanun" diyor. Bu kanunla ilgili hüküm
leri Bakanlar Kurulu yürütür derken, ben, burada, elbette, bu kanunla ilgili birtakım şeyleri söyle
yeceğim. (RP sıralarından alkışlar) 

Sonra, birazcık da hazımkâr olun, istirham ediyoruz, birazcık hazımkâr olun; şurada konuşa
cağımız 5 dakika. Zaten, vatandaşımız, bu oturumları ibretle izliyor. Siz, birtakım ifadeleri kulla
nırken, vatandaşı çocuk yerine koyup da, bu konuşmalardan çıkaracağı sonuçların kendi lehinize 
olacağını zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Bakınız, bu kanunu hazırlayan, Bakanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulunca hazırlanmış olan ta
sarının 4 üncü maddesindeki ifadeyi aynen okuyorum; ondan sonra da Komisyon Başkanına bir şey 
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söyleyeceğim. "Avrupa Topluluğu direktifine ve Avrupa fikrî haklar standardına uygun olarak" di
yor. ' ' . ' . • ' • " • 

Yine, aynı şekilde, bu tasarıyı siz hazırladınız, gerekçesini de siz yazdınız; 9 uncu maddede 
"Avrupa Ekonomik Topluluğu direktiflerine uygun olarak" diyor. Şimdi, siz, bu ifadeleri kullan-
mışsanız, biz de bunu Yüce Kurulun huzuruna getirip okumuş, millete takdim edip konuşmuşsak, 
bizi burada niye suçluyorsunuz?!. Bunu bizim anlamamız mümkün değil. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Milleti aldatıyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şayet bundan gocunuyorsanız, Sayın Bakan, yazmazdınız 

bunu buraya... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, rica ediyorum müdahale etmeyelim efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buna lütfen dikkat edin. Şayet, konuşmak istediğiniz mese
le varsa, buyurun yine konuşun... -

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)-Şarlatanlık yapıyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim, yakışan budur size... 
BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Bakan... 
Buyurun, siz devam edin efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, burada "Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir" ya
zıyor; Doğrudur; biz, buna inanıyoruz. Bu memlekette, yasama, yürütme ye yargı olarak, kuvvet
ler ayrılığı prensibi vardır; herkesin görevi ayrıdır. Bu Kurul da, yasamadan görevlidir; Parlamen
todur. Biz, 19 uncu Dönem milletvekilleri olarak, elbette, milletimizin aleyhine gördüğümüz her 
maddede, her kanunda muhalefet etme hakkına sahibiz. Eğer, biz, sizin getirdiğiniz, direktiflere uy
gun olarak yaptığınız kanunları kabul edeceksek, sizin saflarınızda olurduk; niye burada buluna
lım... (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Aman gelmeyin, istemiyoruz sizi!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla).- Bakınız, yine, bu Hükümetin imzalamış olduğu birkaç husu

su arz etmek istiyorum. 36 ncı Ortaklık Konseyinde; yani, 6 Mart Pazartesi günü imza altına aldık
ları o anlaşmadaki ifadeyi aynen söylüyorum -milletimiz de dikkatle dinliyordun- mevzuat yakın
laşması hangi konuları ihtiva ediyor: "Fikrî, sınaî, ticarî mülkiyetin korunması ve rekabet kanunla
rıyla ilgili mevzuatı çıkarın" diyor. 

Bir başka şey daha diyor; yine, sizin imzaladığınız, mevzuatın yakınlaştırılmasıyla ilgili, yani, 
bu Gümrük Birliği anlaşmasıyla ilgili 37 nci maddenin (d) bendinde ifade aynen şu; "Türkiye ya
salarını bir yıl içinde yeni duruma uygun hale getirecektir." Allah aşkına söyleyin, bu, direktif de
ğil de nedir?!. . 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Ne alakası var!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir parlamento, kendi gündemine, kendi istediği konuyu ge

tirir. Siz, gidip de, sadece, Bakanlar Kurulundan 2 yetkilinin, hatta, 1 yetkilinin imza attığı bu ta
sarıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getiriyorsanız ve biz de bunu tenkit ediyorsak, 
bizim bunda suçumuz ne. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Yanlış konuşuyorsunuz, onun için... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, yine, bir başka şey daha arz edeceğim değerli arka

daşlar. Biraz önce, Komisyon Başkanı arkadaşımız "Avrupa Konseyi" ifadesini kullandı. Bu ola
yın Avrupa Konseyiyle bir alakası yok. Ben, Komisyon Başkanı arkadaşıma soracağım, yoksa, Av
rupa, Konseyinden de mi direktif aldınız? 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, süreniz bitti efendim... Lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Bakınız, arkadaşlar, Avrupa Konseyi değil, Avrupa Birliğidir. Yani, bir başka şeyi daha vur
gulamak istiyorum ki, dün de arz ettim; Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye Büyükelçisi bül
ten yayınlıyor ve orada, bu yasayı isim olarak zikrediyor ve Meclisin gündeminde olduğundan bah
sediyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne olmuş... ' 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yine, bir başka şekilde, Avrupa Ticaret Temsilciliği Başka
nı Mike Kanter "Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde olan yasa şayet gecikecek olursa, o 
zaman, tehlikesi bir üst sınır kabul edilen ülkeler sınıfına alalım ,aksi takdirde ne olur; aksi takdir
de- şu anda söz verdiler, bu yasayı 15 Aralığa kadar geçirecekler" diyor. Bunu, Refah Partisi değil, 
bir ülkenin yetkilisi söylüyor ve verdiği raporda yazıyor. Eğer, biz de bunu, bu milletin onuruna, 
bu milletin şahsiyetine, bağımsızlığına yakışır görmüyorsak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, tamam efendim... Süreniz de bitti, ek süreniz de bitti; teşekkür 

ediyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...buna karşı çıkıyorsak, bunun getirilmesi konusunda eğer 

aleyhte konuşuyorsak, milletimiz bunu takdir etmektedir. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP.sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkan, bu konuyla ilgili bir açıklama da 
ben yapmak istiyorum, izin verirseniz. 

BAŞKAN - Buyurun. 
DEVLET BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu, Avrupa 

Topluluğu direktifi meselesi, gerçekten, yanlış anlaşılmakta, yanlış anlatılmakta ve halkımıza yan
lış aksettirilmektedir. Bu, bir siyasî tercih meselesidir. Aslında, bu, gibi laflar, sözler bir stardardi-
zasyonu, bir ilkeyi açıklamaktadır; yani, bu konuda Avrupa ülkelerinin hâkim olduğu, benimsedi
ği ilkeler, yönetmelikler ve standartlardır; anlamı budur. 

Biz, Hükümet olarak, Gümrük Birliğine girmek istiyoruz; Avrupa'yla entegrasyonu istiyoruz. 
Bizi, kimse, zorla buraya götürmez ve götürmesi de söz-konusu değildir... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Referandum yapın, referandum! 
DEVLET BAKANI ZİYA HALİS (Sivas) - . . . Hükümetimizin talebidir. Bu anlamda, çağdaş-

laşan Türkiye'nin de ihtiyacıdır bu. Avrupa Birliğiyle, Avrupa'yla belli bir seviyeye gelmemiz açı
sından, Hükümetimiz tarafından da yararlı görülmektedir. Hükümetimiz, bu meseleyi, bu anlamda 
Parlamentomuzun gündemine getirmiştir. Gümrük Birliğine adım atmak için, Parlamentomuz da, 
tabiî ki, bu konuyu takdir edip gerekeni yapmaktadır. Mesele budur ve bu mesele, kesinlikle, hiç
bir şekilde, direktif anlamında anlaşılmamıştır. Hükümet ve Parlamento, hiçbir yerden, hiçbir şe
kilde direktif almaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güner, Sayın Bakandan sonra size,söz hakkı doğmuştur; söz almak istiyorsanız, buyu

run. 
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ENGİN GÜNER (İstanbul) - Efendim, buradan ifade deyim. Bir yanlış anlamayı engellemek 

amacıyla söz aldım; teşekkür ederim. 
Sayın Ateş, konuşmasında, Avrupa Konseyi olarak bahsettiler. Aslında burada Konsey ifade

si geçmektedir; ama, bilindiği gibi, Avrupa Birliğinin üç organı vardır. Biri, İcra makamı olan Kon
sey; diğeri, asamblesi, Parlamentosu; öbürü de, Komisyondur. Burada sözü geçen, Avrupa Birliği
nin Konseyidir. Yani, ister Ortak Pazar deyin, ister Avrupa Topluluğu deyin, şimdiki adıyla Avru
pa Birliğinin Konseyi olup, Avrupa Konseyi denilen ve 34 ülkeyi bir araya getiren, hepimizin de 
burada Yüce Meclisi temsil etmeye çalıştığımız asambleyle bir ilgisi yok. 

Bunu, izah etmek istedim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gül. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Grup Başkanvekili, konuşurken, siz de takdir edersiniz 
ki, sık sık benim ismimden bahsetti. Benim kanaatimce, yanlış fikirler... 

BAŞKAN - Sizin herhangi bir fikrinizi ele almadı; sadece "Avrupa Konseyinde, Sayın Gül'le 
beraber çalışıyoruz" dedi. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, görüşlerimin dışında... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Sayın Gül, tutanağı getirteceğim; sizinle ilgili bir sataşma 

• varsa, söz vereceğim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Efendim, görüşlerimin dışında... 
BAŞKAN - Efendim, tutanağı getirteceğim, siz oturun... 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Efendim, son söz, zaten milletvekilinin... 
BAŞKAN - Efendim, hangi görüşünüzü değiştirdi?.; 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Efendim, açıklayayım: Bu konuda... 

BAŞKAN - Hangi konuda?.. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Kanun tasarısıyla ilgili son sözümü söyleyeyim. 
BAŞKAN - Efendim, son sözü isteyen başka arkadaşlarımız var. Tutanağı getirteyim; eğer si

ze atfen bir fikir söylenmişse, o zaman, sataşmadan dolayı size söz veririm. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Gül, tamam, tutanağı getirteyim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, konuya açıklık getirmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Gül... Efendim, tutanağı getirteceğim, sataşma varsa size 

söz vereceğim. 
Sayın milletvekilleri, 33 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Hani son sözü isteyen başka üyeler vardı!.. 
BAŞKAN - Efendim, iki üyeye söz verdik; bir de, tasarının tümü üzerinde son isteyen üye

ler var. (RP sıralarından gürültüler) 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, aleyhte, Sayın Cevat Ayhan; lehte, Sayın Güneş 

Müftüoğlu söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresinin sonuna 
geldiğimiz Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tadilat yapan kanun tasarısının geneli üzerinde ve 
aleyhte, oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, fikir ve sanat faaliyetleri, bir milletin kültürünü geliştirmek için yürütü
lür. Millî kültürü, bizi biz yapan değerleri, ahlakî ve manevî değerleri tahrip eden fikir ve sanat, 
milleti felakete götürür, aileyi ve toplumu yıkar. Bugün, fikir ve sanat adına, ahlak tahrip ediliyor. 
Fikir ve sanat maskesi altında ahlaksızlık yapılamaz; buna müsaade edilmemesi gerekir. 

Bakınız, geçen hafta, seçim çevrem Adapazarı'nda esnafı ziyaret ederken, sanayi çarşısında zi
raat aletleri satan Arzu Açıkel adında değerli bir esnaf arkadaşımızın dükkânına girdim. Kendisiy
le sohbet ederken "Aman, sayın milletvekilim, geçenlerde elime bir mecmua geçti, dehşete kapıl
dım. Muhtevasını size anlatmaya haya ederim, terbiyem müsaade etmez; ne olur buna mâni olun" 
dedi. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu vatandaşımızın şikâyeti ve birçok milletvekili arkadaşımıza ge
len bu şikâyetler, fikir ve sanat adına yapılan faaliyetlerden kaynaklanıyor. Hepimiz aile reisiyiz, 
bu Meclisin bütün üyeleri, hepimiz bundan müştekiyiz, buna inanıyorum. 

Bakın, geçmişte, Anavatan Partisi Hükümeti zamanında -teşekkür etmek lazım- muzır neşri
yatla ilgili olarak, gençlerin korunması için kanun çıkarıldı. Muzır Neşriyat Kurulu kuruldu; ama, 
görüyoruz ki, bu Hükümet zamanında bu kurul çalıştırılmıyor. Bunu, bir başka çerçevede, daha ge
niş olarak buraya getirip arz etmek istiyorum. 

Kanun ve kurul çalıştırılmıyor. Gençliğimiz, milletimizin gözbebeğidir. Uyuşturucuya, alkole 
ve ahlak tahribine karşı korunması gerekir. Maalesef, basın ve televizyonların ahlaksız neşriyatı, 
milleti mustarip etmekte, üzmektedir. ALO 900'lerle ilgili, geçmişte, bu Genel Kurulda birçok mü
zakereler oldu ve hepimiz, bu şikâyetleri, buraya intikal ettirdik. 

Değerli arkadaşlar, buvatan, Mevlanaların, Hacıbayram Velilerin, Hacıbektaş Velilerin, Yu
nus Emrelerin ilmi, ahlakı, tekkeleri, dervişleri ve mücahitlerin, şehitlerin kanıyla vatanımız oldu. 
Gençliği, bu terbiye ile yetiştirmemiz gerekir.' Aksi takdirde, bu vatan üzerinde hâkimiyetimiz -Al
lah korusun- tehlikeye düşer. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu gelişmelere karşı, maalesef, Hükümet, ahlak çöküntüsüne kar
şı ilgisiz, bilgisiz ve seyirci haldedir. Şimdi, burada müzakere ettiğimiz bu kanun tasarısını, Avru
pa'nın emriyle alelacele çıkarma telaşı içindeyiz. Bu kanunla, her yıl, birkaç yüz milyon dolar, ya
ni, 10 trilyon, 20 trilyon lira, bu fakir milletten alınıp, Avrupa ve Amerika firmalarına ödenecek. 

Değerli arkadaşlar, fikir ve sanat, millî kültürden beslenir. Bizim millî kültürümüzün esası 
Müslümanlıktır. Birileri kalkıp da, Amerika Birleşik Devletlerine veya Avrupa Birliğine "aman, bi
zi içinize alın; yoksa, Türkiye'de Müslümanlık güçlenir" diyorsa, bu, bizi, milleti, endişeye sevk 
eder. 

Bugün, vatanımızın birliği, bütünlüğü tehdit altındadır; bugün, milletimizin varlığı tehdit al
tındadır; bugün, Müslümanlık tehdit altındadır. Tehdit, Osmanlı'yı yıkıp, Müslüman vatanını işgal 
eden, Müslümanları sömürgeleştircn emperyalist sömürgecilerden gelmektedir. İstiklal Marşında 
ifade edildiği gibi, ; , 

"Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar • ~ • 

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" mısralarında ifade edilen zalimler, bu canavarlar
dır. Filistin'de, Kudüs'te, Bosna'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da, Çeçenistan'da akan kanın, dökülen 
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göz yaşının, katledilen insanların sorumlusu, bu zalimlerdir. Onun için, kültür politikalarımızı uy
gularken, fikir ve sanat çalışmalarını yönlendirirken, mutlaka, millî kültürümüze, manevî değerle
rimize istinat etmeye, o sahada güçlenmeye mecburuz. 

Biz, bu vatanda doğduk; milletimiz de, inşallah, ebediyen bu vatanda yaşayacaktır. Aramızda 
farklılıklar olabilir; ama, temel önceliğimiz ve hassasiyetimiz; milletimizin ye vatanımızın korun
ması, geliştirilmesi, güçlendirilmesidir. • 

Hükümetlerin durumlarını anlıyoruz. Belki, birtakım iktisadî şartlar ve sıkıntılar, Türkiye'yi, 
hükümetleri, arzu edilmeyen bazı meselelerin içine itebilir. Onun için; hassas olarak diyoruz ki; ka
nunlarımızı, Avrupa'nın veya falan topluluğun direktifiyle yapmayalım, millî ihtiyaçlarımız neyi 
gerektiriyorsa onun için yapalım. Tabiî, isteriz ki, hiçbir cumhuriyet hükümeti, hiçbir yerden tali
mat almasın, hiçbir yere boyun eğmesin; teknolojisiyle, ticaretiyle, para dolu kasasıyla, her türlü 
varlığı ve imkânlarıyla, başı dik olarak bu milleti temsil etsin. 

1991 seçimlerinden sonra Mecliste yapılan, zannediyorum, Çekiç Güç ile ilgili bir müzakere 
sırasında, arkadaşlarımız "Ey Sayın Başbakan, ey İktidar ortağı; siz, muhalefette iken 'Çekiç Güç'e 
karşıyız, Çekiç Güç'ün gereği yoktur. 700-800 bin kişilik Türk Ordusu, hiçbir zaman, 5 bin kişilik 
Çekiç Güç'e muhtaç değildir, bunu defedin' dediniz ve bunu defaatle ifade ettiniz. Şimdi bunun sü
resini niye uzatıyorsunuz" dediği zaman, bir Muhterem Başbakan, bu kürsüden "Ne yapayım, 50 
milyar dolar borcumuz var, önümüze fatura geliyor" dediler. 

Bu tip tasarı ve tekliflerin müzakerelerinde, Refah Partisi olarak -sizin içinizdeki çok değerli 
milletvekili arkadaşlarımız, grup disiplini, şu veya bu sebepler yüzünden, bunları belki ifade imkâ
nını bulamıyorlar- hassasiyetle üzerinde durduğumuz mesele budur. Hükümetler geçicidir, partiler 
geçicidir; ama, vatan ebedidir, millet ebedidir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarısındaki endişelerimiz bu istikamettedir. Milletin; mede
niyetini, ahlakını, sanatını ve kültürünü müspet yönde değiştirecek olan eserlere, çalışmalara, ka
nunlara her vakit destek vermeye hazırız; ama, milletin ahlakını, manevî değerlerini tahrip edecek 
olan, aileyi tahrip edecek olan, her türlü teşebbüse, sizlerle beraber, iktidar muhalefet farkı olmak
sızın, bu Meclis, inanıyoruz ki, her zaman karşı çıkacaktır. 

Burada olan birtakım olaylar, şüphesiz hepimizi üzüyor; ancak, takdir edersiniz ki,.burada ko
nuşan arkadaşlar, bir teknisyen gibi, bu maddeye hangi kelime girsin, hangi kelime çıksın, virgül 
nereye koyulsun diye, teknik bir çalışma yapma durumunda değildir; bir parti adına veya şahsı adı
na siyasî bir konuşma yapıyor; onun için, zaman zaman, maddenin sınırları içerisinde, şümulü içe
risinde, manası içerisinde, başka konulara da taşabilir. Meclisi yöneten değerli Başkan arkadaşları
mız -her toplantı için söylüyorum- müsamahayla, müdahalesiz olarak, zaman zaman, gayet latif, ki
bar bir şekilde, yönlendirici şekilde, hatırlatıcı şekilde müdahale ederlerse faydalı olur; aksi takdir
de, hepimizi üzen olaylarla karşı karşıya kalırız. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, bu tasarıya karşı olduğumuzu ve neden karşı olduğumuzu ifa
de etmeye çalıştım. Şunun için karşıyız; Türkiye'de, maalesef, bir güven bunalımı var. Bu güven 
bunalımını burada konuşmak için, çok uzun süren bir müzakere açmamız gerekir; ancak, konuşur
ken, sözü kesilen bir arkadaşımızın ifade etmek istediği, zannederim, tanzimattan beri gelen, millî 
kültürden bir kaçış, millî kültürü bir muhafaza endişesi var. Zaman zaman çıkan tartışmaların mih
rakı, ekseni budur; bundan kaynaklanmaktadır. 

Şimdi, sözümün sonunda bir üzüntümü ifade edeceğim: Geçenlerde, İstanbul'da, İstanbul'un 
fethiyle ilgili yıldönümü merasimleri yapıldı. Biz, isterdik ki, o merasimlerde, Sayın Başbakan da, 
Hükümet üyeleri de hazır bulunsunlar; bu vatanı, bize vatan yapan Sultan Fatih'in bu muhteşem fet
hini orada kutlasınlar; ama, maalesef, Sayın Başbakanımızı göremedik. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz. 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum... 
Ama, Sayın Başbakanımızı, Rusya'da, Çeçenleri, Şeyh Şamil'in kahraman torunlarını katleden 

Rus askerlerini selamlarken görmek de, bizi, o kadar üzmüştür. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum ve kanun tasarısına karşı olduğumuzu ifade ediyorum. (RP 
sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Ayıp, ayıp!.. Yaşından utan!.. Utanmaz!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yakışmıyor... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. . 
Lehte, Sayın Güneş Müftüoğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) ' . , ' •• 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı
larımla selamlıyorum. Öncelikle, beni ve değerli arkadaşlarımızı fevkalade rahatsız eden, yaklaşık 
yarım saat önce yaşadığımız olayı kınadığımı belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, siz ve Divan Kâtipleri Sayın Ali Günaydın ile Sayın İbrahim Özdiş'ten oluşan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına karşı yapılan bu çirkin saldırının cezası, her ne 
kadar Meclis Genel Kurulunda verilmişse de, Refah Partili değerli yöneticilerin, bu hareketin ge
reği olan, bu değerli milletvekilini partiden ihraç edeceklerini umuyor ve bekliyorum. (RP sırala
rından gürültüler) 

CEV AT AYHAN (Sakarya) - Önce, Sayın Başkanın ihraç edilmesi lazım. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla).- Ben, sizin yönünüzden yapılması gereken bir olayı ha

tırlatıyorum, takdir sizlerindir efendim. Burada yapılan hareket, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsîyetine yapılan bir harekettir, şahıslarla ilgisi yoktur. 
(RP sıralarından gürültüler) Bu devletin, bu cumhuriyetin, bu Meclisin, nasıl, hangi şartlarda ku
rulduğunu, nasıl bugünlere geldiğini hatırlatıyorum sizlere. Bu hareketin cezasını vermeniz gere
kir. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bizim işimizi bize öğretecek!.. 

MUSTAFA BA'Ş (İstanbul) - Senin aklın olsa bakan olurdun. 
BAŞKAN - Evvela dinlemesini öğrenin. Bir dinleyin bakalım. . 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının madde gerek
çelerinde; 4 üncü maddede ve... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu ceza gruba mı verildi, kişiye mi verildi... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Arkadaşımız konuşuyor... Oturur musunuz yerinize lütfen. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Sayın Kazan, bir dakika efendim... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, Grup Başkanvekilisiniz... Lütfen, arkadaşımız konuşuyor... Kürsü

de konuşan arkadaşın sözünü ancak ben keserim. Oturur musunuz yerinize... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ceza, gruba mı, kişiye mi verildi... 

BAŞKAN - Efendim, yerinize oturur musunuz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Doğru dürüst konuşsun... 
Grup Başkanvckilliği yapmış adamsın!.. 
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BAŞKAN - Efendim, oturur musunuz yerinize... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Otur yerine, otur da dinle... Otur... Otur... 

BAŞKAN-Sayın milletvekili, bir dakika efendim... Sürenizi kesiyorum. 
Sayın Kazan, siz, Meclisi çalıştırmamak için her türlü hareketin içerisinde bulunuyorsunuz... 

Ne demek bu... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne demek çalıştırmamak?! 

BAŞKAN - Ne demek bu yani!.. Şimdi, arkadaşımız kürsüde konuşuyor... (RP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Niye senin yönettiğin toplantılarda oluyor bunlar? 

BAŞKAN - Oturur musunuz yerinize... Kürsüde konuşan insanlara biraz saygı duyalım. Lüt
fen, oturur musunuz yerinize. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bizim konuşmamıza müsaade yok mu?! Her toplantınızda bu 
oluyor. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Rica ediyorum... Bakın, Grup Başkanvekilisiniz, bir sayın ha
tip kürsüde. Siz kürsüde olsanız, birisi çıkıp da böyle, meydanlara koşsa, sizin hoşunuza gider mi? 
Yani, bu Meclisi çalıştırmamak için içine düştüğünüz bu gayretin size bir fayda getireceğini mi 
zannediyorsunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sadece senin yönettiğin toplantılarda oluyor bunlar. Ayıp ya
hu!.. • • ; • : . 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; şu tasarının 
madde gerekçeleri bölümündeki 4 üncü maddede ve 8 inci maddede yer alan "Avrupa Topluluğu 
direktifi" kelimelerine bu kadar hassasiyet gösteren değerli arkadaşlarımın, burada yapılan bir sal
dırıya da, hassasiyet göstermelerini istiyorum. Benim dileğim bu. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - İtiraf... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Bu konuda hassas olmanızı istiyorum ve şunu size açık

ça ifade edeyim: Burada, bu kelime, sadece bir tercüme hatasıdır. (RP sıralarından alkışlar, gülüş
meler) Bu kanun tasarıları hazırlanırken, bunları hazırlayan, seçilmiş ve atanmış değerli arkadaşla
rımızın, oraya buraya çekilebilecek birtakım kelimeleri dikkatle seçmeleri gerektiğini de kendileri
ne hatırlatıyorum. 

Bir şey daha söylemek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 nci Hükümetini yaşamak
ta ve hiçbir cumhuriyet hükümetine de, ne bir başka devlet ne de uluslararası bir kuruluşun direk
tif verme haddi yoktur. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) ' 

NABİ POYRAZ (Ordu) - O cümleyi çıkarın, cümleyi düzeltin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yazmışsınız oraya. Yazdığınızı anlamıyorsunuz... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserle
ri Kanunu 1951 yılında kabul edilmiş; en son değişiklik 1983 yılında yapılmışsa da, günün ihtiyaç
larına cevap veremez durumdadır. Onun için, hazırlanan bu tasarıyı olumlu gördüğümü şahsım adı
na belirtiyorum. Çağın gereklerine uymak durumundayız, bu yapılmaktadır, olumlu bir gelişmedir. 

Bu arada, özellikle alınterleriyle, ekmekleriyle bu topluma büyük eserler veren sanatçıların, 
yazarların birtakım hakları çok gerilerde kalmıştı; onlar da koruma altına alınmaktadır. Bu, fevka
lade önemlidir. 
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Ülkemizde, 1992 yılından bu yana, korkunç bir korsan yayın furyası vardır. Bu piyasada tril

yonlar dönmektedir. Siz, bir eser ortaya koyuyorsunuz; yıllarca didiniyorsunuz, göz nuru döküp, 
piyasaya çıkarıyorsunuz; bir başkası geliyor, bu eseri kopya ediyor, daha düşük fiyatla piyasaya sü
rüyor ve haksız kazanç elde ediyor. 

Türk Ceza Kanunumuzun 533 üncü maddesinde bir tek hüküm var, yayınları kopya edenler 
için "... bir aya kadar hafif hapse ve otuz liradan -evet, otuz lira- doksan liraya kadar para cezasına 
çarptırılır" deniliyor. Bu maddede öngörülen hapis cezasının karşılığı bir aydır; ancak, uygulama
da, bir gün hapis cezası, 30 lira da para cezası verilir; bunun caydırıcılığını düşünmenizi istiyorum. 

Mevcut yasamızın 71 ve 72 nci maddelerinde öngörülen cezalar, bir aydan üç aya kadar hapis 
ve 30 bin lira da para cezasıdır. Ben, bu konuda kanun teklifi vermiştim. Bazı yayıncı arkadaşları
mız geldiler, kendileriyle görüştük. Hatta, bu konuda, hapis cezalarının fevkalade artırılmasını is
teyen değerli yazarlar var, değerli yayıncılar var; aslında, sonuna kadar da haklılar. Tasarıda, üç ay
dan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para cezası getirilmek
tedir ki, inşallah, bu, yeterli olur diyorum. 

Sizlere, enteresan bir olay anlatmak istiyorum: Kızılay'da, herkesin gözü önünde, bir yazar ar
kadaşımız kitapçıları gezerken, kendi yazdığı bir kitabın korsan kopyasını görüp, hayretler içinde 
kalıyor. 

Bu konuda, 1992 yılından bu yana, 12 yayınevi, korsan yayıncılıktan mağdur duruma düşmüş; 
1994 yılı eylül ayı itibariyle 223 adet korsan kitap ihbarı alınmış; yine, 1994 yılı eylül ayı itibariy
le 17 937 adet kitaba el konulmuştur. Bunların hepsi korsandır. 

Düşününüz, bir değerli sanatkâr, beste yapıyor; Tarkan'ından Sezen Aksu'suna kadar, Aba-
cı'sından Zekai Tunca'sına kadar sanatçılar, günlerce, aylarca çalışıp, bant, kaset ortaya çıkarıyor
lar, bu kaset, bazen, daha piyasaya çıkmadan, kopyaları çıkarılıyor, ucuz fiyata el altından satılıyor 
ve bu şekilde -rakam yanlış değil- 20 trilyon liralık bir kaçak kazanç, haksız kazanç elde ediliyor, 
böyle bir haksız kazanç söz konusu. 

Tabiî, bütün sanatçılarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz bu konuda fevkalade mağdur. Getirilen 
hüküm yeterli mi; bence, hüküm yeterli değil. Benim teklifimi, Hükümet gerekçesi geç geldiği 
için, Sayın Adalet Komisyonu Başkanımız tasarıya dahil edemediler; bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezası ve daha yüksek bir para cezası öngörmekteydim. Bunun tatbikatını da göreceğiz. İnşal
lah, bu para cezaları yeterli olur ve değerli sanatçılarımızı bu şekilde korumuş oluruz. 

Yasanın hayırlı olmasinı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın milletvekilleri, 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının tümü ve maddeleri üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Bu kanunun, ülkemize,,milletimize, Bakanlığa ve tüm sanatçılara hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati 

'' . — © : 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.40 
BAŞKAN: Başkanyckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

• , ; . © ; ; ' • 

BAŞKAN.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum . 

" Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

V, - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

13. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'el inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

14. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (11160) (S. Sayısı: 111) ! 

BAŞKAN -Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
15. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı.;112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
16. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve.Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181; 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 
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BAŞKAN -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarının müzakeresi, tasarı daha önce komisyonca geri alınmış olduğundan, ertelenmiştir. 

18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişİeri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

19. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin ta
sarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - Çanakkale Milletvekili Haindi Uçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle

riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11576) (S. Sayısı 394) 

22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 

BAŞKAN - 394, 395 ve 404 sıra sayılı, Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin tasarıların 
müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının^Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konııkman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski-Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S, Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

25.— 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresine başlaya-

, cağız. [''•• 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
26. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde. Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı.-624) 

29. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı, Kanun Hükmünde Kararnemelere ilişkin kanun 
tasarılarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?., Yok. 
Ertelenmiştir. 
30. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bözkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) 
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BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 

başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
31. - Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaretler; Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve 

Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Dü
zenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hak
kında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855 (S. Sayısı :• 858) 

BAŞKAN - Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Seb
ze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konulari-
nınm Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik 
Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili Gaziantep Milletvekili Abdiilkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener 
ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Millet
vekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner''in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, İzmir 
Milletvekili Atilla Mutman'm, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının ve Bur
sa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/1376, 2/940,2/974, 2/1009,2/1044,2/1133, 2/1228,2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (1) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sam
sun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Deniz
li Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekilli Abdullatif 
Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay 
Milletvekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kırşehir Milletvekili 
Sabri Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, 
İzmir Milletvekili Atilla Mutmah'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının 
ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komis
yonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Efendim, bize şimdiye kadar gelen talepler şunlardır: ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Ma
ruftu, şahsı adına Sayın İbrahim Halil Çelik. 

Grupları adına başka söz talebi?.. 

(1) 838 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ben de yazılı olarak şahsım adına söz istemiştim efendim... 
BAŞKAN - Evet, sizin talebiniz de gelmiş efendim. -

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) ^ Ben de şahsım adına söz istiyorum... 
BAŞKAN - Peki efendim. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul)-Grubum adına da ben konuşacağım Sayın Başkan. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Grubumuz adına Sayın Süleyman Ayhan konuşacak efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Ural Köklü de, bizim grubumuz adına konuşacak 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu, buyurun efen

dim. 

Sayın Maruflü, süreniz 20 dakika efendim. -

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 838 sıra sayılı ve kamuoyunda "öğrencilere bir hak verilmesi" veya "öğrenci affı" diye bi
linen kanun teklifi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini kısaca arz çtmek için söz almış bulu
nuyorum; sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifin hazırlanmasında, Millî Eğitim Komisyonunda görevli bulu
nan Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımızın büyük katkıları olmuştur ve arkadaşlarımız, bu 
Komisyonumuzdaki diğer milletvekilleriyle birlikte, zannediyorum , umutlannı yükseköğretimden 
kesmiş olan öğrencilerimizin bir hak daha kazanmasına vesile olacak bu yasa teklifini hazırlamış
lardır. Bu vesileyle, Komisyon üyesi olarak bu çalışmada katkıları bulunan Rize Milletvekili arka
daşımız Ahmet Kabil'e, İstanbul Milletvekili arkadaşımız Melike Hasefe'ye, İstanbul Milletvekili 
arkadaşımız Kadir Ramazan Coşkun'a ve diğer tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - İsim saydıysanız, hepsini sayın. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ben, Anavatan Partilileri sayıyorum. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Böyle bir hakkınız yok... Hep öyle yaptığınız için böyle olu

yorsunuz işte. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bu yasa teklifi Millî Eğitim 

Komisyonunda değerlendirilmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde 
yapılan değişiklikle, bu hale gelmiştir. Çok zor şartlar altında, yüksekeğitim kurumlarında tahsil 
imkânına kavuşabilmiş öğrencilerimizin aileleri, çok büyük fedakârlık göstererek, evlatlarının eği
timlerini sürdürme çabasındadırlar. 

Bilindiği gibi, yaşam şartlarının çok zor olduğu, bir zamanlar yüzde 160'ları bulan enflasyo
nun olduğu Türkiyemizde, hakikaten, bugün, öğrenci okutmak fevkalade zordur; ancak, farklı ders 
geçme ve farklı sınav yönetmeliklerinden kaynaklanan uygulamalar yüzünden ve çoğu da elde ol
mayan bazı sebeplerden dolayı, bazı öğrencilerimizin, eğitim gördükleri kuruluşlarla, üniversiteler
le, yükseköğretim kuruluşlarıyla ilişkileri kesilmektedir. 

Sayıları her yıl ortalama 20 bini bulan öğrencilerin bu mağduriyetini kısmen de olsa gidermek, 
bunları yeniden yükseköğretim imkânlarına kavuşturmak için sınav hakkı tanınması, onbinlerce ai
le İçin yeni bir umut kapısı olacaktır. Ayrıca, yükseköğretimdeki her öğrencinin, devlete 100 mil
yon Türk Lirasına mal olduğu.hesaplanmaktadır. 3 yıl, 4 yıl okumuş, devlete 300 milyona, 400 mil
yona mal olmuş öğrencilerin, okullarından, ellerinde olmayan bazı nedenlerden dolayı veya kendi 
hataları nedeniyle uzaklaştırılması, devlet için de bir kayıptır. 
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1993 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinde yapılan değişikliğin 

nedeni, hem ilgili fakültelerde hem de bunların kaleme alınışında bazı yanlışlıkların olduğunun or
taya çıkmasındandır. Bu nedenle, farklı yorumların ortadan kalkması ve bazı eksiklerin giderilme
si maksadıyla 44 üncü maddeye bazı ilaveler yapılmıştır. Yapılan değişiklik, kamuoyunun bilmesi 
açısından, geniş kapsamlı bir değişiklik değildir. 1993 yılında, halen yürürlükte olan 44 üncü mad
deyle, normal öğrenimleri sonucunda, beş dersten kalanlara dört sınav hakkı, üç dersten kalanlara 
sonsuz sınav hakkı verilmiştir. 

Görüşülmekte olan bu teklifte üç yenilik getirilmektedir. "Bunlar, kısaca şöyle: 

Beş dersten fazla başarısız olan öğrencilere, sadece, biri bütünleme olmak üzere, iki sınav hak
kı verilsin diyoruz. 

Yine, yürürlükte olan kanunda, bütün derslerden geçer not aldıkları halde, not ortalamasını tut-
. turamadıklan için ilişiği kesilen ve son sınıfa gelmiş son sınıf öğrencilerine, son iki derslerinden 
sınırsız sınav hakkı verilmişti. Bugün, ara sınıflarda da, not ortalamasını tutturamadıkları için kay
dı silinen öğrencilere, diledikleri üç dersten, sadece bir sınav hakkı verilsin diyoruz. 

Yine, 44 üncü maddede, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, başarısız
lıkları nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerimize, birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda en 
fazla üç dersten, üç sınav hakkı verilmişti. Bugün, hazırlık sınıfında da, yalnız bir sınav hakkı ve
rilsin diyoruz. 

44 üncü maddedeki değişiklik talebimiz bu üç husustan ibarettir. Ayrıca, geçici 43 üncü mad
deyle getirilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, bir defaya mahsus olmak üzere iki sınav 
hakkı verilmesi, normaldir. , 

Değerli milletvekilleri, teklif, özetle, beş dersten fazla dersten kalanlara yalnız bir eleme sına
vı verilmesi; ara sınıflarda not ortalamasını tutturamadıkları için, ilişiği kesilen öğrencilere, dile
dikleri 3 dersten, bir sınav.hakkı verilmesi; ara sınıflarda başarısızlıkları nedeniyle okuldan uzak
laştırılanlara, 1993'tc verilen hakka, hazırlık sınavının da dahil edilmesinden ibarettir. 

Değerli milletvekilleri, bu düşünce, bu mantık, bir af değildir; sadece, öğrencilerimize, hakla
rı zayi olmasın diye sınav hakkı verilmesidir. Kimsenin, bilmeden, belli derslerden muaf tutulma
sını; yani, affedilmesini; yani, dersini bilmeden, derse yeteri kadar önem vermeden sınıf geçmesi
ni asla istemiyoruz. Öğrencilerimiz, hazırsa, sorulan sorulara doğru cevap verirlerse, tabiyatıyla, sı
nıflarını geçeceklerdir. Bu konuda bazı kritikler vardır, eğitimin kalitesi düşüyor diye; bunu da pay
laşmıyoruz. 

Aslında, yükseköğretimi kaliteli hale getirmek için, öğrencilere verilen imtihan hakkından çok 
önce yapılması gereken hususlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, 1991'de, 1992'de 29 üniversite varken, bugün, 1995 yılında, neredey
se yüzde 100'lük bir artışla, 60'a yakın üniversite vardır. Aynı dönemde, örgün eğitimde 106 bin 
öğrenci kontenjanı, yine, yüzde yüz artışla 230 bine ulaşmış; yükseköğretim öğrenci sayısı 715 bin
den 1 milyon 230 bine çıkmıştır. Ancak, bu dönemde öğretim elemanı sayısı -profesör ve öğretici-
sadece yüzde 20 artmış; 35 binden, ancak 50 bine çıkabilmiştir. 

İşte, yeni açılan üniversitelerde bu kadar eksik öğretim elemanıyla kaliteli öğrenci yetiştiril
mesinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Biz, Anavatan Partisi olarak, her ilimizin, hatta bü
yük ilçelerimizin üniversitelere, fakültelere kavuşmasını arzu ediyoruz. Yalnız, bunun, makul bir 
plan içinde, yapılmasınıistiyoruz. Bu cümleden olarak, Anavatan Partisinin iktidarda olduğu dö
nemde, 2010 yılına kadar düzenlenen yükseköğretim kuruluşları master planı çerçevesinde, hangi 
üniversitenin ne zaman açılacağı ve öğretim üyelerinin bu üniversitelere nasıl kazandırılacağı, ga-
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yet disiplinli ve ilmî bir şekilde öngörülmüştü; ancak, benim de üyesi olduğum Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, maalesef, her sene çok kötü bir tatbikat yaşanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonun
da, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, yoğun bir kulis faaliyeti sonucunda, ye
ni yeni üniversiteler açılması ve bazı üniversitelere fakülteler eklenerek, kapasitesinin büyütülme
si konuları gelmektedir; ancak, bu üniversitelerde acaba yeteri kadar öğretim elemanı var mı, aca
ba bu üniversitelerde yeteri kadar laboratuvar ve teknik malzeme var mı ve bu üniversitelerde ye
teri kadar fizikî kapasiteler var mı; bunlar kesinlikle kale alınmamaktadır. 

Oysa, geleceğimizin teminatı eğitimdir. Eğitim sektörüne büyük önem vermemiz gerekmekte
dir. Gerçi, yetmiş yıllık cumhuriyet dönemimizde, Türkiye Cumhuriyeti çok değerli insanlar yetiş
tirmiştir ve aşağıdan çok değerli yeni bir gençlik gelmektedir. Biz, Anavatan Partisi olarak bu genç
liğe önem veriyoruz, bu gençliğin kalite ve kantite olarak en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. 

Üniversitelerde üç dört yıl okumuş ve devlete milyonlara mal olmuş gençlerimiz meslek sahi
bi olacaklardır ve bu ülkeye, kaliteli olarak aldıkları eğitim sonucunda katkılarda bulunacaklardır. 

Kaliteyi teşvik etmek için, başarılı öğrencilerimizin, üniversitelerimizde öğretim görevlisi ola
rak kalmalarını temin etmenin çarelerini bulmalıyız. Bizim üniversitede okuduğumuz zamanlardan 
başlayarak, özellikle üniversitelerde asistan kalmak isteyen öğrencilerde azalma görülmektedir. 
Bunun sebebi, öğretim üyesi şartlarının, özellikle geçim şartlarının elvermemesi ye bunun, öğretim 
elemanlarını üniversiteden uzaklaştırmaya yol açmasıdır. Bu nedenle, üniversitelerde öğretim üye
si olarak kalmayı teşvik edici bazı düzenlemelere, yeniden yapılaşmaya ihtiyaç vardır. Öğretim ele
manlarının ücretleri tatmin edici bir seviyeye getirilmelidir ve özellikle, dış ülkelere olan beyin gö
çünün mutlaka önlenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1992 yılma kadar açılan yeni üniversitelerde, 2000 yılına kadar, 1994 
fiyatlarıyla 350 trilyon harcamak suretiyle, 1995 fiyatlarıyla 900 trilyon harcamak suretiyle, 2010 
yılına kadar yeni bir kalite standardı tutturulması mümkün olacaktır; ki, bunlar, hakikaten, yüksek 
parasal değerlere baliğ olmaktadır. 

Özellikle, yükseköğretim alanında, devlet denetiminde, maddî yönden devletin de belli oran
da katkısıyla, rekabete açık, daha kaliteli eğitim, araştırma ve yayın yapmaya istekli özel üniversi
telerin açılması teşvik edilmelidir. Bu cümleden olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelen 
ve belli kaliteyi ve kriteri tutturan özel müteşebbislere ait olan üniversitelerin açılmasını destekli
yoruz; buna ilişkin yasaların bir an önce çıkarılmasını istiyoruz. Buradan, iş sahiplerine ve müte
şebbislere, üniversitelere yatırım yapmalarını bir kere daha hatırlatıyorum. 

Hükümetimizin -ve gelecek hükümetlerin- kalkınma çabalarında en önemli unsurun insan gü
cü olduğunu ve eğitim olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğitimde siyasî birtakım polemiklere gi
rilmesi mümkün değildir ve eğitim, gerçekten, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesidir. 
Bu nedenle, İktidar partilerinin, ilçeleri il yapma yolunda gösterdikleri çabalardan ve bu konuda 
harcayacakları paralardan evvel, üniversitelerin ve eğitim sistemimizin iyileşmesine kaynak ayır
maları ve bu paraları, oraya harcamaları gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu teklifi, Anavatan Partisi olarak destekliyoruz. Bu teklifin, ken
di iradeleri dışında yükseköğrenim imkânlarını kaybetmiş öğrencilerimize yeni bir imkân verece
ğini ümit ediyoruz. Buradan, genç üniversitelilerden, bu imkânı iyi değerlendirmelerini rica ediyo
rum. Maalesef, Türkiye'de, üniversiteye giriş imtihanları yapılmaktadır. Sayın Başbakanın, geçen 
sene, hiçbir öğrencinin açıkt&kalmayacağını ifade etmesine rağmen, bugün, binlerce öğrencinin so
kaklarda süründüğünü görüyoruz; bu söz, bu vaat tutulmamıştır. 

Bu şekilde, bu yeni yasa düzenlemesiyle, üniversitelerimizde öğrenim görmekte olan öğrenci-
. lerimizin, kendilerine verilen sınav hakkını en iyi şekilde değerlendirerek, bir üst sınıfa geçmeleri-
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ni, mezun olmalarını ve Türkiye'nin kalkınma hamlesinde görev almalarını buradan temenni edi
yorum. 

Bu teklifin, Anavatan Partisi tarafından destekleneceğini ifade ediyorum ve bu düşüncelerle, 
Yüce Heyetinize derin saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 

Sayın Köklü, süreniz 20 dakika efendim. 

CHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi konusunda, Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyeti saygılarımla selamlarım. 

Zaman zaman yükseköğrenimde, her ne sebeple, okuyamamış ve kayıtları silinmiş olan öğren
cilerimize getirilmiş olan bu takım yasa tekliflerimiz, Meclisimizin tüm partileri tarafından, her za
man hoşgörüyle karşılanmıştır; bu, herhangi bir partinin hemen üstlenebileceği bir konu değildir; 
bunu peşinen söyleyeyim. 

Şimdi, bunu "öğrenci affı" diye isimlendirmeye çalışıyoruz; ben, bunun bir af olmadığını dü
şünüyorum; suç işleyen kişilere af uygulaması yapfİir. Burada bir suç yok; okuyamamıştır; imkân
ları elvermemiştir, okuyamamıştır. Kaderin cilvesidir bu. Başına herhangi bir kaza gelmiştir; oku
yamamıştır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Tembeldir... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet, tembel de olmuştur, okuyamamıştır. İnsan durağan değil

dir. İnsan, zaman içerisinde, elbette ki, kendisini her geçen gün yenileyebilen bir canlı varlıktır ve 
kâinatın en akıllı varlığıdır. Onun için, mademki demokratik bir ülkeyiz, o halde, şu kaideyi hiçbir 
zaman elden bırakmamak zorundayız: "Ben, okumak istiyordum; ama, şu zamanlar zarfında oku-
yamadım" diyebilen, gerçekten okumak isteyen, gerçekten aklı başına gelmiş olan insanlarımızın 
önünde, her zaman bir hakkı yaratmak zorundayız. Ben, bu teklife, bu gözlükle bakıyorum. 

Öğrenmenin yaşı yoktur. Okumak isteyen herkese, kesinlikle, üniversite kapıları açık olmalı
dır. Bu bazdan baktığımız zaman, bu, 1980 yılından bugüne kadar üniversiteden ilişiği kesilmiş 
olan öğrencilerimize defalarca verilmiş olan; ama, bu sefer kalıcı olmak kaydıyla verilmesi gere
ken bir haktır. Bu hak, toplumda, gerçekten, son sınıfa kadar gelmiş olan gençlerimizin hem ken
dilerinin psikolojik bunalımdan kurtulması hem de ailelerinin girmiş oldukları sıkıntılardan ve bu
nalımlardan kurtulması açısından onlara tanınması gereken bir haktır, diyorum; çünkü, bu hakkın 
tanınması memleket ekonomisine bir külfet getirmez. Bilakis, bu hak, yirmi, yirmibeş, otuz yaşına 
kadar gelmiş olan gencimizin, son sınıfa kadar gelmiş olan gencimizin tekrar topluma kazandırıl
ması; topluma kazandırıldığı gibi, kendisine de tekrar bir güven gelmesi; daha çalışkan, daha yara
tıcı ve daha üretken bir insan olması açısından verilmesi gereken bir haktır. Bu gözlemle baktığı
mız zaman, bu hakkın tanınması, toplumumuzdaki sıkıntıların, bunalımların bir nebze de olsa gi
derilmesi; gençlerimizin o topluma kazandırılması ve hem ailelerinin hem de kendilerinin eğitim-
öğretim için vermiş oldukları onbeş yirmi yıllık bir sürecin heba olmaması açısından, kültürel bo
yutta da ekonomik boyutta da toplumumuza katkı getirecektir, diyorum. 

Niye 1980 sonralarını dikkate alıyoruz; çünkü, 1980 öncesinde, gerçekten, var olan yükseko
kullarımızda birtakım büyük değişiklikler olmuştur; aynı okullarımızın devamlılığı söz konusu de
ğildir. 1980 yılından bugüne kadar, toplum, on yıllık, onbeş yıllık bir çalkantı dönemi geçirmiştir; 
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olağanüstü dönemler geçirmiştir; toplumumuzun çeşitli kesimlerinde birtakım yaralar, badireler 
oluşmuştur. Bu yaraları sarmak için, zaman zaman, affedici uygulamalar getirmişizdir; hatta, eko
nomik boyutlu vergi affından tutun da borçlarını ödemeyen çiftçilerimizin borçlarının affedilmesi
ne kadar, toplumun çeşitli boyutlarında, yaraların sarılması, daha güzel, mutlu bir Türkiye yarat
mak için birtakım tedbirler getirdik. Olaya bu gözlükle bakılması, 1980'den bu yana, okumak iste
yip de okuyamayan insanlarımıza bu olanakları tanımak açısından da böyle bir hakkın getirilrnesi, 
bence, çok doğru ve yerinde bir davranıştır. 

Bu tür bir teklifin getirilmesinde katkısı olan tüm partili milletvekili arkadaşlarımı huzurunuz
da kutluyorum. Geçmiş dönemlerde de buna benzer uygulamalar olmuştu. 1992 ve 1993 yılında da, 
Millî Eğitim Komisyonunda görev yaptığım sıralarda, Komisyondaki tüm arkadaşlarımızın muta
bakatıyla, şahsımın dayermiş olduğu, iki teklif, o dönem Meclisimizden geçmiş ve öğrencilerimiz 
bundan yararlanmıştı; ama, nedense, yarayı bir türlü tam manasıyla saramıyoruz. Yarayı tam ma
nasıyla sarabilmek için buna köklü tedbirler getirmemiz gerekmekte veya ufkumuzu biraz genişlet
meliyiz. -

Efendim, adam on yıldır üniversiteyi bitiremiyorsa, bu adam ya haşarıdır, bu adam okuyamı-
yordur, bu adam teröristtir veyahut bu adam eylemcidir gözlüğüyle gençlerimize suçlu varsayımıy
la, peşin hükmüyle yaklaşmamız kesinlikle yanlıştır. Olaya şöyle bakmak zorundayız: İnsanoğlu 
yaşamı içinde değişkendir diyoruz. İnsan hata yapar, beşer şaşar; ama, muhakkak, okumak isteyen 
insanın karşısında da, bence, saygıyla eğilmek gerekir. 

Her ne sebeple olursa olsun "ben okuyacağım" diyen insanın önü açılmalıdır. Bu, bizim mem
leketimize yakışan bir tavırdır. Bu, aynı zamanda, Türkiye'deki yükseköğrenimin, komşu ülkelerle 
aynı seviyeyi tutturabilmesi açısından da önemlidir. Gerçekten, bu ilkenin, yükseköğrenim çerçe
vesi içinde geçerli olması yolunda da, bizler, hep beraber mutabık olmalıyız. 

Okumak isteyen herkes okusun; öğrenmenin yaşı yoktur demiştik. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatmadan, burada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü olarak, 
bu teklifin, memleketimize iyilik getireceğine, yükseköğrenimde ve kültürümüzde bazı yaraların sa
rılacağına gerçekten inanıyoruz ve bu teklife müspet bakıyoruz, buna müspet oy vereceğiz diyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bir geçici 
madde eklenmesi teklifi üzerine, Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Birçok üniversiteden birçok öğrencimizin, gerek parlamenterler olarak bizlere gerek parti 
gruplarına gerekse Millî Eğitim Komisyonuna müracaat ederek bir öğrenci affı çıkarılması talebin
de bulunması üzerine, bu teklif, grubu bulunan siyasî partilerin hepsinin katılımı ile grup başkan-
vekillerinin imzasıyla hazırlanmış, Millî Eğitim Komisyonumuzda ele alınmış, bir alt komisyon 
kurulmuş, orada da bütün siyasî partilerin temsilcileri olan milletvekillerinin iştirakiyle hazırlana
rak Genel Kurula indirilmiştir ve.inşallah bugün buradan geçecektir. 

Türkiye'de lise diplomasını almak daha kolaydır. Üniversiteye girmek çok zordur. Üniversite
ye girdikten sonra da okumak, yine, zor olan işlerden bir tanesidir. Bugün, 625 840 kişi örgün eği
timde, 711 271 kişi de açıköğrctimde olmak üzere, yükseköğrenim gören toplam 1 milyon 337 bin 
gencimiz vardır. 
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Elbette ki, hedefimiz, bir ülkenin hedefi, vatandaşlara yükseköğretim yaptırmaktır. Yüksek 

tahsil yapmış olan kişilerin oranı ne kadar yüksek olursa, o ülkenin kalkınması, gelişmesi, daha bü
yük bir ülke olması daha kolaydır. Tabiî, hükümetler de, daha çok genci üniversitelerde okutmak, 
bunun için daha çok fakülte açmak, daha çok üniversite kurmak; böylelikle gençleri başıbozukluk
tan, ilimsizlikten, cehaletten, mesleksizlikten kurtararak istikbale hazırlamayı görev edinirler. 

Önemli olan bir nokta da; öğrencilerin, fakültelerin, üniversitelerin sayısını artırmanın yanın
da, niteliği artırmaktır; kaliteli, içerikli, dolu insanlar yetiştirmektir, mezun etmektir. Sadece diplo
ma vererek mezun etmek önemli değildir; mezun olanların, kapasiteli, içerikli, dolu ve eğitim gör
düğü konuda uzman olarak yetişmesi daha önemli bir husustur. Bunun için, tabiî ki, kaynak gerek
mektedir, kaynak sorunu önümüze çıkmaktadır. 

Seçim yatırımı olarak her ne kadar fakülte ve üniversiteler sözü versek de, Türkiye'nin son on 
onbeş yıldan beri eğitim ve öğretime ayırdığı pay, üniversitelere ayırdığı pay, eğitimin kalitesine 
ayırdığı pay nedir; buna baktığımız zaman, iç açıcı bir manzarayla karşılaşmıyoruz. 

1981 yılında Türkiye'de, 19 üniversite, 183 fakülte, 126 akademi ve yüksekokul vardı; 1992 
yılına geldiğimizde, yüzde 60 civarında artarak, 29 üniversiteye; 1994 yılında ise bu rakamlar, yüz
de 120 artış göstererek, 57 üniversite, 416 fakülte ve 465 yüksekokula çıkmıştır. 1992 yılında, Tür
kiye'de, üniversitelerimizde 106 bin öğrenci varken, 1994 yılında, yüzde 108 artış göstererek, 214 
bin öğrenci üniversitelerimizde tahsil görmüş; 10 bin civarında da, başta Türkî cumhuriyetlerden 
olmak üzere, yabancı öğrenci okullarımızda eğitim görmüştür. 

Şimdi, 1981'de, Türkiye'de 19 üniversite varken, yükseköğretim ödeneklerinin konsolide büt
çe içerisindeki payı, yüzde 3,9 idi; 1982'de üniversite sayımız 27'ye çıktığı zaman bu pay, 4,39'a 
çıkmıştır; 1994'te, üniversite sayımız 57'ye çıktığı bir dönemde, bu pay, yani yükseköğretim öde
neklerinin konsolide bütçe içerisindeki payı, 3,8'e düşmüş, gayri safî millî hâsıla içerisinde de 
1,46'da kalmıştır. 

Bunu niçin söylüyorum; şundan dolayı söylüyorum: Üniversiteleri, fakülteleri kurduktan son
ra kaynak sorununu halletmedikten, bu fakülteleri maddî yönden doyurmadıktan sonra, biz, her za
man bu afları bu Parlamentoda konuşmak mecburiyetinde kalacağız. Ne yazık ki, üniversite sayı
mız 19 iken bütçeden yükseköğrenime ayırdığımız kadar bir payı, üniversite sayımız 57 olduğu bir 
dönemde ayıramamaktayız ve bu da sıkıntıları meydana getirmektedir. 

Diğer taraftan, öğretim elemanları problemi vardır. İkili öğretime geçtiğimizde ihdas edilen 5 
000 kadronun 1 500 tanesi yükseköğretime tahsis edilmiştir; ama, tasarruf tedbirleri dolayısıyla, 
geçen haftaya kadar bu kadroları üniversiteler kullanamamıştır. 

Yine, üniversite öğretim üyelerinin maaşları, cumhuriyet tarihinde ilk defa, hâkimlerin, kay
makamların maaşlarının altında kalmıştır. Son iyileştirme de, öğretim üyelerinin rahat bir eğitim 
yapmasına, öğrencilerini iyi yetiştirmesine yetecek kadar değildir. 

Yine, bu kaynaksızlık dolayısıyla fizikî şartlar noksanlığı vardır; laboratuvarlar yoktur, kütüp
haneler yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde bir üniversitede bulunan kitap, bizim 57 üniversi
temizde yoktur. 

Bu şartlara ilaveten, öğrencilerin içinde bulunduğu şartlar vardır. Bunların en başında maddî 
sıkıntılar vardır. Bugün Anadolu'dan kalkıp büyük şehirlere gelen ve buralarda okuyan öğrenciler, 
ailelerinin birikimleriyle tahsillerini yürütmekte; emekli maaşıyla, memur maaşıyla, işçi maaşıyla 
-tarımın ve hayvancılığın öldüğü bir dönemde, bir zamanda- tarımla ve hayvancılıkla, çiftçilikle 
uğraşan vatandaşlar, tırnaklarıyla toprağı kazıyarak elde etmiş olduğu gelirlerle, çocuklarını üni
versitelere gönderip okutmak ve meşhur tabirimizle "adam etmek" durumunda. 
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Ne yazık, şimdi öyle bir dönemdeyiz ki, çiftçi, memur, emekli olan vatandaş, üniversitede ço-, 

cuğunu okutuyor, biriktirdiği parayla okutuyor, onu öğretmen yapıyor, onu bir yerde mühendis ya
pıyor; ama, çocuk evlenecek, yine ona yardım ediyor, çocuk evinin kirasını verecek, yirie tarlasın
dan biriktirdiği parayı, emekli maaşından biriktirdiği parayı çocuğuna gönderiyor. İşte Türkiye, bu 
hale gelmiştir. 

Diğer taraftan, yalnız 234 bin öğrenci kredi alabilmektedir ve bu kredi de yeterli değildir. Öğ
rencilerin, özel vakıflardan ve birtakım resmî kuruluşlardan burs alabilmek için hepimizin kapıla
rını nasıl aşındırdığını hep birlikte bilmekteyiz. 

Yine, yurt büyük bir sorundur, 1 milyon 300 bine ulaşmış yükseköğretim gören öğrencilere 
karşı yurt kapasitemiz 149 bindir. 

Eğitimde fırsat eşitsizliği ve imkân eşitsizliği dolayısıyla, iyi yetişmeden, lise tahsilinde, orta 
tahsilinde iyi yetişmeden üniversitelere gelen öğrencilerimiz vardır. 

Tabiî, şimdi özel okullar, onların ücretleri konuşuluyor, tartışılıyor; hatta, şu anda Türkiye'de 
paralı eğitime geçiş tartışılıyor. Türk toplumunun yapısı, şu anda, paralı eğitimi kaldıracak imkân
lara sahip değildir. Bu, millete karşı büyük bir haksızlık olur; çocuklarını yetiştirmek için eğitim ve 
öğretime vermiş ailelere karşı büyük bir eksiklik olur, haksızlık olur. Bir taraftan işçiyi, bir taraf
tan memuru, bir taraftan köylüyü geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktıktan sonra, ardından da, 
onun, ortaokulda, lisede okuyan evladından para almak, herhalde insafa sığmaz. 

Diğer taraftan, farklı ders geçme ve sınav yönetmelikleri de anlaşılmaz bir problem olarak, za
man zaman, üniversitelerde öğrencilerin önüne çıkmaktadır. 

Bütün bu şartları düşündüğümüzde görüyoruz ki, öğrencilerin, bu şartların altından kalkama
dığı da oluyor, bu işi başaranı da oluyor, bu şartlara yenik düşerek kalkamayan da oluyor, okuldan 
ilişiği kesilenler de oluyor. İşte, bu ilişiği kesilen öğrencileri, anne ve babasının biriktirdiği paray
la okurken okuldan ilişiği kesilip, memleketine, köyüne döndüğünde, âdeta başlarına kıyamet kop
muş gibi olan o ailelerin çocuklarını topluma kazandırmak, onlara yeniden bir imkân tanımak ve 
onları yeniden hayata döndürmek açısından getirilmiş olan bu öğrenci affı yasa teklifi, tarafımız
dan da desteklenmektedir, Refah Partisi Grubu tarafından da desteklenmektedir. • 

Bakın, siz, böyle, Avrupa direktifleriyle kanun tasarıları getirmezseniz, bunları biz destekliyo
ruz; ama, Avrupa direktifleriyle biz bunları getirdik dediğiniz zaman da, Mecliste tartışmalar olu
yor. 

Bu yasa teklifinin, bütün, bu yasadan istifade edecek olan öğrencilere hayırlı olmasını diliyo
rum. 

Biliyorum, bu yasa, öğretim üyelerini biraz müşkülata ve zor duruma sokacaktır; onları, biraz 
daha fazla gayret etmeye, çalışmaya, zaman ayırmaya sevk edecektir. Öğretim üyelerimizin de, bu 
yavrularımızın, bu gençlerimizin, bu öğrencilerimizin, yeniden okula dönüşünü, yeniden ilme dö
nüşünü, yeniden bilime dönüşünü, yeniden hayata dönüşünü muhakkak güzel karşılayacaklarını ve 
zamanlarını ayıracaklarını, onların hayata kazandırılması noktasında o çileye katlanacaklarını bili
yoruz, umuyoruz. 

Bu teklifin yasalaşmasıyla okullarına dönecek öğrencilere başarılar diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Sayın Baş, görüyorsunuz ki, konuya bağlı olarak konuştuğunuz zaman, hiç müdahale etmiyor 

Başkanlık Divanı. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Ama, zor sabrettiniz... 
BAŞKAN - Niye zor sabredeyim efendim... Biz, Tüzüğü uygularken, arkadaşlarımız Tüzüğe 

sadık kalınca, bir müdahalemiz olmuyor, istedikleri gibi konuşabiliyorlar. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Konuyla alakası yoktu konuşmanın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Ayhan; buyurun efendim. (DYP 

ve CHP sıralarından alkışlar) . 

Sayın Ayhan, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ÂDINA,SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yasanın 44 üncü maddesinde değişiklik yapan, üniversi
telerimizden şu veya bu sebeple atılan, okuma hürriyetleri ellerinden alınan ve bu yüzden de, ge
rek ailelerine karşı gerekse yüce milletimize karşı olan borçlarını ödeyemeyen, sıkıntr içerisinde 
yaşayan öğrenci kardeşlerimizin, tekrar okuma fırsatı bulmaları açısından, Meclisimizde grubu bu
lunan bütün partilerin grup başkanvekilleri, değişik partilere mensup 7 milletvekili arkadaşımız ve 
yine, 10 arkadaşımla birlikte şahsım tarafından verilen ve öğrenci affı olarak ortaya konulan bir ya
sa teklifini görüşüyoruz; bu vesileyle, Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Biliyorsunuz, bir öğrencinin üniversiteden mezun olabilmesi için, en az onbeş yıl okuması ge
rekmektedir; eğer, ara verecek olursa, bu süre, yirmi yılın üzerine çıkmaktadır. Bu sürenin bu ka
dar uzun olması, Türk ailesine, büyük maddî külfetler getirmektedir. Her ne kadar, ülkemizde, yük
seköğrenim parasızsa da, her ne kadar, devletimiz, öğrenicilere kredi, burs gibi imkânlar tanıyorsa 
da, yine de, bir öğrenci ailesine, ayda 10 milyon lira kadar bir yük getirmektedir; hatta, bu yük, yıl
da 100 milyon civarında olmaktadır. Çoğu ailelerin, bu parayı bulabilmek için her çeşit fedakârlı
ğı yaptıkları, tarlasını bacasını dahi sattıkları görülmektedir. Ayrıca, toplumsal hayatımızdaki siya
sî, ekonomik sıkıntılar, istikrarsızlıklar, iş bulamamalar, bu maddî zorluğu artırmakta ve çocuğun 
okumasını, bir yerde, mecburî hale getirmektedir. 

Diğer taraftan, yükseköğrenim kurumlarında, farklı uygulamalar, farklı ders ve sınav yönet
meliklerinden kaynaklanan ve başarısızlığı körükleyen haksız uygulamalar da vardır. Gaziantep 
Üniversitesindeki sınıf geçme ile Van 100 üncü Yıl Üniversitesindeki sınıf geçme arasında, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesindeki sınıf geçme arasında çok farklılıklar vardır. 

Son çıkarılan 3900 sayılı Yasada, bir fakülteyi bitirebilmek için tanınan yasal süre dışında,' son 
sınıfta 5 dersi kalanlara 2 yıl, 3 dersi kalanlara ise sınırsız bir hak verilmişti; halbuki, kredili ders 
sistemi uygulayan pek çok fakültede, bir yıl içinde 16-18 dersi alıp, başarıyla veren öğrencilere 
rastlamak mümkündür. Böylece, son sınıfta olup da 5 dersi alanlar ile 15 dersi alanların bir senede 
mezun olmaları mümkün olmaktadır. Senelik ders uygulaması yapan fakülteler ile yarıyıl ders uy
gulaması yapan fakülteler arasında, sınıf geçmelerde çok farklılıklar vardır. Neticede, farklı üniver
site, farklı yıl veya yarıyıl uygulamaları, farklı ders uygulamaları yüzünden aynı yükümlülüğün al
tına giren öğrencilerin başarı oranları farklı olmakta, sistemin acısını öğrenci ve aileler çekmekte
dir. 

İşte, gerek üniversiteler arasında uygulanan bu farklılıklar, ekonomik zorluklar ve gerekse 
şimdiye kadar çıkan af yasalarının dar kapsamlı olması nedenleriyle çok sayıda öğrencinin mağdur 
olması, bu şekildeki bir yasanın Yüce Meclisimizce ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bugün, 
bu yasanın çıkması halinde, 15 binden fazla öğrenci okullarına kavuşacak, en az 50 binin üzerinde 
aile ferdi de bu yasanın çıkmasıyla sevinecektir. , 
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Bakiniz, lisans düzeyinde, 7 yılda, son sınıfta derslerini 5 derse indiremeyip de okulla ilişiği 

kesilen öğrenciler bundan yararlanacaktır. Yurdışında değişik sportif faaliyetlere katılarak, madal
ya alan, Türk Bayrağının gölgesi altında İstiklal Marşımızı gururla söyleten, okulla ilişiği kesilen 
büyük sporcular bundan yararlanacaktır. Tıp fakültesinde okurken, bir hata sonucu, ceza alıp okul
dan atılan ve bu yüzden aile yuvasına ateş düşen babaların* anaların serseri duruma düşmesi muh
temel olan çocukları kurtarılmış olacaktır. Ailenin problemlerinden dolayı okumak için para bula
mayan ve okuldan ayrılan, sorunları düzelince tekrar okuma sevdasıyla yanıp tutuşan Türk gençle
ri, bu yasadan yararlanacaktır. Bir taraftan ekmek kavgası verirken, şu veya bu sebeple yüksek li
sansı yarım bırakan aile reisleri, tekrar okuma fırsatını bulacaktır. 1992'de çıkan af yasası ile 32 
dersten 26'sını verip de, 6 dersi veremeyen ve 3908 sayılı yasadan yararlanamayıp, tek bir ders yü
zünden okulla ilişiği kesilen insanlar bu yasadan yararlanacaktır. Hukuk fakültesinde okurken, 
ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin tamamını veren; fakat, hem öğrencilik hem de günde 14 saat iş 
yapmak zorunda kalıp da fakülteyi 7 yılda bitiremeyen, okulu bırakan ve üniversite ile ilişiği kesi
lenler bundan yararlanacaktır. Oğlu, ailevî sebeplerle okulunu bırakmak zorunda kalan, sonra şart
ları düzelen, bu yüzden, evladının okumasına engel olduğu için gözyaşı döken analar babalar, bu 
yasanın çıkmasıyla çok sevinecektir ve daha nice gençler bu yasadan yararlanacaktır; birçok aile, 
toplumdaki birçok yuva, huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulmuş olacaktır. Dolayısıyla, bu yasa 

, teklifiyle, bazı çevrelerin dediği gibi öğrenciler başarısızlığa, tembelliğe değil, toplumun her zaman 
muhtaç olduğu huzura, mutluluğa bir ölçüde katkı yapılmış olacaktır. 

Özellikle, üniversite ve eğitim çevreleri, bu tip af yasalarına karşı çıkarlar, her zaman da bu 
böyle olmuştur; ama aynı kişiler böyle bir sorunla karşılaşsalar, eminim ki, herkesten fazla bu tip 
yasaları isterler. Nitekim, şahsıma, Komisyonumuza ve diğer arkadaşlarımıza bu konuda gönderi
len binlerce mektup arasında, bazı öğretim üyeleri ve eğitim öğretim işleriyle görevli kişilerden de 
acıklı, ağlamaklı mektuplar gönderenler olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu olarak bunun için diyoruz kû bu 
yasa teklifine Meclisimiz sahip çıkmalıdır ve bundan umut bekleyen binlerce öğrenci ve öğrenci 

, ailesi bu yasayla sevindirilmiş olacaktır. 
Ben, toplumumuza büyük faydalar sağlayan bir yasa çıkarmış olacağımızın bilinci içerisinde, 

Yüce Meclisimizin bu yasa teklifine destek vereceğine inanıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aylian. 

Şahsı adına, Sayın Seyfi Şahin. • 
Süreniz 10 dakikadır, buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversite öğrencileri, bazen 

çeşitli sebeplerle başarısız olurlar, bazen de üniversiteden atılırlar. Bu mağduriyet, şüphesiz, o ki
şinin istikbalini çok kötü şekilde karartır; artık o öğrenci cemiyette çok mahcup dolaşır ve geçmiş 
yılları heba olup gider. Yüce Meclisin bu tür mağdur kişileri kurtarması çok güzel bir harekettir, 
yüce bir duygudur, hayırlı olsun. 

Ancak, bu şekilde sık sık öğrenci aflarınin çıkması, başarısız öğrencileri tembelliğe sevk etmiş 
olabilir. Bir kereye mahsus olan bu affın, gelecekte örnek olması, yanlış anlaşılmaya da sebep ola
bilir; belki de üniversitelerde, disiplin, eğitim, öğretim ahengini bozabilir. İşte, bu gibi olayların 
önüne geçmek için, başarısız öğrenciler, kurulacak bir psiko-sosyal, sosyo-ekonomik birim tarafın
dan takip altına alınmalıdır; çünkü, zekâ seviyesi normal olan bir Öğrencinin, başarısızlığı için, bir 
psikolojik, sosyal veya ekonomik sebep mevcuttur. 
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Değerli milletvekilleri, aslında üniversite öğrencilerinin başarısızlığına af gelirken, başarılı öğ

renciler için de, mükâfat verilmesi icap eder; yani, başarılı olmak teşvik edilmelidir. Her şeye rağ
men, son olarak, yeniden imtihan hakkı tanınan öğrencilere, başarılar dilerim. 

Bu vesileyle, ülkelerin kalkınması için gerekli olan bilim ve teknolojiyi de, önemle vurgula
mak istiyorum. Türk toplumunu, bilgi toplumu haline getirmek için, üniversitelerimize çok iş düş
mektedir. Türk üniversite eğitimi, yüksek ahlak sahibi, mesleğini iyi bilen, çalışkan, yüksek ülkü
lere sahip, yüksek kalite ve feraset sahibi, uyanık, yenilmez insanı hedeflemelidir. Ehil insanları
mız yetişmelidir, menfaatçı değil, milliyetçi insan yetişmelidir. 

Üniversitelerimize başarılar dilerken; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, görüşülmekte olan 2547 Sayılı Yükse
köğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; he
pinizi hürmetle selamlarım. 

Evvela, bu teklifi, bütün grupların başkanvekillerinin imzaladığı, Yüce Meclisin, insanlarımı
zın okuma ve öğrenme hakkını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ver
diği için, ben de, Yüce Meclisin bir ferdi olarak yürekten katılıyor, bir öğretmen olarak bunu des
tekliyorum; çünkü, Yüce Resul "ilim öğrenmek, her kadın ve erkek üzerine farzdır. İlim Çin'de bi
le olsa tahsil ediniz" diyor „ 

Bu teklifin geneli üzerinde düşündüğümüz zaman, harp okullarından ve polis akademilerin
den, okul harcını yatıramadığı için veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencileri de 
içerisine almadığından, ben, bunu bir eksiklik olarak kabul ediyorum; çünkü, bu çocuklarımız da 
ailelerinin gözbebe ki eridir, onlar da bu cemiyetin içerisinde, kendi akranları gibi, bu hakka sahip 
öğrenciler olmalıdır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Önerge hazırlanıyor; düzeltilecek. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Kul "düzeltilecek" diyorsunuz; evet, yürekten 
katılıyorum; çünkü, bu öğrencilerimizin, bilhassa, bu enflasyon karşısında... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Burada "öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği ke
silenler dahil" denilmektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İyi, ama, maddede harp okulları ile polis akademile
ri yer almamış. GATA var; gerçi, GATA ile ilgili "...Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğrencileri ha
riç..." deniliyor; yani, orada, bir öğrenci namaz kıldığı için okuldan atılmışsa "bu hariç" deniliyor. 
Ona da dikkat etmek lazım. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Demagojiyi bırakın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Demagoji yapmıyorum, bir eğitimci olarak söylüyo

rum, ne sebepten olursa olsun diyorum... " . ' : • ' . . - ' 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Senden başka Müslüman yok mu!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Hacı, sen benden daha iyi Müslümansın... 
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"Ne sebeple olursa olsun" diye bir madde ekleyelim diyorum; benim sözümü yanlış anlıyor

sun sevgili kardeşim. Gülharıe Askerî Tıp Akademisi "her ne sebeple olursa olsun" sözünden hariç 
tutulmuş. İşte, madde önümüzde, İstismar etmiyorum ki... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Halil Bey, bu işin kökten çözümü; okuldan atılmayı yasaklayalım, 
hiç kimse okuldan atılmasın!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, öyle değil. 
Sayın Ali Dinçer, bu teklifin altında Grup Başkanvekilinizin imzası var ve Ural Köklü, eğitim

ci kardeşim, çok güzel bir şekilde izah etti. Polemik konusu yaparak, iki Grup Başkanvekili, bu 
Mecliste birbirine girecek yerde, bunu destekleyelim. 

Bakınız, öğrenci harçları çok yüksek, burslar, krediler, yurtlar yetersiz. Bir aileden bir çocuk 
burs alabiliyor. Peki, benim 3 çocuğum, bir garip Anadolu çiftçisinin, köylüsünün, esnafının 3 ço
cuğu okuyorsa, niçin bunların birine burs veya kredi verelim; araştırılsın, ona göre, hepsine veril
sin. Yurtlarda bütün çocuklarımızı barındıralım, sapık ideoloji sahiplerinin ellerine geçmesinler. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-Doğru... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Ateş, doğru... İşte, her söyledeğimizde bir doğ

ruluk payı var. 
Efendim, bu teklifin getireceği faydalardan dolayı, öğrencilerimizi birbirinden ayırmadan bir 

önerge hazırladık -Sayın Kul ve arkadaşları da hazırlamışlar- muadili olan okullar çerçevesinde, 
gireceği Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı yüksek okullar nazarı kabara alınarak, bu çocuklar da, 
bu haktan yararlanmalıdır diyoruz. Öyleyse, bu teklifin, mükerrer bazı şeylere sebebiyet vermeden, 
bizim öğrenciler hakkında... 

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilen bir toplumun, içinde bulunduğu şartlardan, bir an ön
ce kurtuluşu daha elzem ve daha evladır. Biz, insanlarımızı daha iyi eğiterek, vatanını seven, mil
letini seven, dinini seven, birbirini seven insanlar yetiştirelim; çünkü, Öyle bir toplum haline geldik 
ki, birbirimizle barışık değiliz. Bir tek cümle söylediğimiz zaman, arkadaşlarımız, sanki, din bizim 
inhisarımız altındaymış gibi algılıyorlar. Haşa, din herkesindir; kim sahip çıkarsa, o, onundur. Hik
met, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulsa alır. O nedenle, birbirimizi yanlış anlayacağımıza, 
birbirimizi destekleyerek bu teklifi kanunlaştıralım. 

Bir mahalle muhtarı seçiminde, mahallede oturan insanlara inanıyoruz da, yükseköğretim ku
rumlarındaki dekanı, rektörü yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elamanlarına seçtiriyoruz, 
Köşke gidiyor; bir bakıyoruz başkası geliyor. Nasıl olur bu yahu? 

Anayasada, bir fakülteye dekan seçilirken Millî Güvenlik Kurulundan sorulur deniliyor. Dü
şünebiliyor musunuz, Anayasanın 125 inci maddesi, hiçbir devletin hukukunda olmayan bir mad
de; her ne sebeple olursa olsun yargı yolu kapalıdır diyor. 

Öğrencilerimize bu hakları tanırken, evvela, bu antidemokratik yola... Öğrencilik sıfatı her in
san içindir; o öğrencilik haklarından bütün kardeşlerimiz yararlanmalıdır. 

Ben, bu duygularla, bu yasa teklifini, eksik olmasına rağmen destekliyor, müspet oy veriyor; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir.' 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.30'da toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.44 

. . . _ - ® — — ^ — • ; . . ' 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

_ o — — — ' '' 
BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo

rum. 

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

32. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili TurhanTayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener 
ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Millet
vekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, İzmir 
Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının ve Bur
sa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/1376, 21940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) 
(Devam) 

BAŞKAN -4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Daha önceki oturumda, kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan müzakereler bitmiş, teklifin 
maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. 

Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 

4.11,1981 Tarih ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 4.11.1981 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin 1 ve 
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğ
renimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için 
yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlan sekiz yılda, altı yıl 
olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı ol
duğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün 
dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız 
ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar 
başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğ
retim 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. İzledikleri 
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programdan mezun olmak.için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerin
de başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri 
kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sı
nıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız 
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışın
daki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eği
tim- öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan ya
rarlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye de
vam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğ
retim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlü
lüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurum
ları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla.bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla 
üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını 
tutturamadıklari için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç 
dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakıl
maksızın başvurmaları halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim 
yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başa
ranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara gir
dikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından 
hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Dikici; buyurun. 

Sayın Dikici, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA HASAN DİKÎCİ (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiş

tirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygılarım
la selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunla YÖK kurulmuştur; üniversite, yükseko
kul ve akademiler tek çatı altında birleştirilmiştir. Bu birleştirmeden amaçlanan, üniversite ve yük
seköğretimden, yani onların bilimsel çalışmalarından, ülkemizin daha çok yarar sağlamasıdır; ama, 
Yükseköğretim Kanununun, yürürlüğe girdiği tarihten beri, bu amacını ne ölçüde gerçekleştirdiği 
hususu tartışılmaktadır; bu tartışma, daha da devam edeceğe benzer. 

Üzerinde konuştuğumuz ve müzakere ettiğimiz, kamuoyunda öğrenci affı kanunu olarak bili
nen bu teklif, bu konuyla ilgili olarak, son oniki yılda çıkan altıncı kanun olacaktır. Bu kanun tek
lifini, canı gönülden destekliyorum; oyumuz, elbette olumlu olacaktır. Üniversitelerimizden çeşit
li nedenlerle ilişkileri kesilen öğrencilerimize, bundan sonra, yeni bir hak verme yerine, bugünden 
tezi yok, eğitimimizde, bir zihniyet değişikliğine, köklü, kalıcı, yetiştirici, hayata hazırlayıcı, ger
çek manada millî olan bir millî eğitim politikasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bugün görüştüğümüz teklif, gerçek bir ihtiyaçtan doğmuştur, öğrencilerimizin mağduriyetini 
ortadan kaldırmak için doğmuştur. Ancak, son oniki yılda bu konuda altıncı kanun çıkmışsa, yani 
Her iki yılda bir kanun çıkması zarureti ortaya gelmişse, öğrencilerin başarısızlığından değil, eği
tim sisteminin tıkanıklığından, ezbercilikten ve hayattan kopuk olmasından kaynaklanmaktadır. 

Uzun senelerden beri milli eğitim sistemimizin bu tıkanıklığı ortadadır ve tartışılmaktadır. 
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Esâsında, milli eğitim sisitemi, anaokullarımızdan üniversitelerimize varıncaya kadar tartışılmalı, 
problemler ortaya konulmalı, gün geçirilmeden bu problemler acilen çözülmelidir, aksi takdirde iki 
sene sonra yine aynı problemler yine aynı yığılmaları bulacağız yine aynı geçici çözüm yollarını 
hep birlikte arayacağız. 

Kanun teklifiyle 1981-1982 öğretim yılından başlamak üzere, normal eğitim-öğretim süresi 5 
yıl olan programların 8 yılda, 6 yıl olan programların ise 9 yılda tamamlanması, 2 yıllık önlisans 
için 4 yıl, 4 yıllık lisans için 7 yıl öngörülmüştür. 

Gerek üniversitelerimizin fizikî yapısından, programlarından ve gerekse kendilerinden kay
naklanan aksaklıklardan dolayı, öğrencilerimizin, bu tür yeni başladığı üniversite ile ilişiğini kes
me olayı meydana gelmektedir. 

Maddenin bu haliyle düzenlenmesi, öğrencilerimizin okullarına devamı için ve bir an önce ha
yata atılmaları için çok faydalı Ve isabetli olacaktır; ancak, şurası kesinlikle bellidir ve bilinmelidir 
ki, bu geçici bir tedbirdir, aynı problem, yarın yine karşımıza çıkacaktır. Bunun için, her kademe
deki okullarımızın araç gereç ve ihtiyaçları ile öğretim üyelerimizin durumlarını da en kısa zaman
da ele alarak halletmeliyiz. Bu teklif, öğrencilerimizin durumları göz önüne alınarak düzenlenmiş
tir. Maddenin bu haliyle kabulü, üniversitelerimize elbette bir katkıda, bulunmayacaktır. 

Bu teklifi kabul edeceğiz; bunu kabul etmekle, eğitimimizin -belki de- binde bir problemini 
ancak çözmüş olabileceğiz. 

Refah Partisi Grubu olarak, maddeye olumlu oy vereceğimizi beyan ediyor, öğrencilerimize 
ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Şahısları adına, Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. 
Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: -•' '-•• 
MADDE 2. - 4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 
EK MADDE 23. - Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin 

tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilir. 
Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. • 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad

de eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 43. - 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (Hazırlık 

ve ara sınıflar dahil bütün sınıflarda) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu kanu
nun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil) okulların
dan ilişiği kesilen öğrencilere, (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler dahil), 
ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sinav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tari
hinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır. Bu sı-
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navlarda^.başanlı olanlar kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğ
renimlerine devam ederler. 

Yüksek Lisans (Master-Doktora) öğrenimini görürken, her ne sebeple olursa olsun (kendi is
teği ile ayrılanlar dahil) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu kanunun yayımı ta-' 
rihine kadar ilişiği kesilen veya yönetmeliklerinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimlerini ta
mamlayamayanlara başarısız oldukları dersler (Yeterlik imtihanına girme, Master ve Doktora tezi 
dahil) için iki sınav hakkı tanınır. Bütün derslerden başarılı olduklanhalde yönetmeliklerinde ön
görülen not ortalamasını tutturamadıkları için veya Doktora sınavına giremediklerinden kaydı sili
nen öğrencilere diledikleri üç dersten iki sınav hakkı tanınır (Doktora dahil). 

1992-1993 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okur
ken bu kanunun yayımı tarihine kadar başarısızlıkları nedeni ile ilişiği kesilmiş olanlar, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim kurulunca oku
yacakları Tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenci
ler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci maddesi ve bu kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi 
yararlanırlar. ' . . ' . ' ' • ' 

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde il
gili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen ?.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Dumankaya; buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; burada, birçok af kanunları çıkmıştır; ama, en hayırlı af kanunu bu olacaktır. Çünkü, 
vergisini ödemeyeni affediyorsun, ekonomi çöküyor; sigorta primini ödemeyeni affediyorsun, eko
nomi çöküyor; ama, hiç olmazsa, ekonomik şartlar nedeniyle okulunu bitirememiş, sıkıntı içerisin
de son sınıfa gelmiş ve iki dersten üç dersten başarısızlık nedeniyle okuldan ilişiği kesilmiş öğren
cileri affediyoruz. O nedenle, Anavatan Partisi Grubu olarak, gerek komisyonlarda gerek Genel 
Kurulda bu teklifin lehinde çalıştık ve Genel Kuruldan geçmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. 

Tabiî, biliyorsunuz, Sayın Başbakanımız, önce tüm imtihanların kaldırılacağını, sonra da tek 
imtihan yapılacağını öğrencilerimize belirtmiştir. Ama, bugüne kadar hiçbirinin uygulanmadığını, 
aynı sistemin devam ettiğini görüyoruz. Hiç olmazsa, bu teklifle öğrencilerimize, yeniden bir hak 
daha tanırsak, daha önce mezun olan arkadaşları gibi diplomalarını, onlar da alabileceklerdir, Mec
lisin hayırlı işlerinden biri budur. 

Anavatan Partisi Grubu olarak teklife olumlu oy vereceğimizi bildiriyor; hepinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Başka söz isteyen?.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Var Sayın Başkan, var... 
BAŞKAN - Efendim?.. 
SALİH KAPUSUZ( Kayseri)-Konuşacağızefendim. 
BAŞKAN-Arkadaşlar, söz istiyorsanız söyleyin. 
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HALİL ÇULHAOGLU (İzmir) - Sayın Başkan, grup başkanvekili yoksa, şahsı adına konuş

sun. 

BAŞKAN - Şahsınız adına mı, grup adına mı söz istiyorsunuz? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına... 

HALİL ÇULHAOGLU (İzmir) - Şahsradına söz alabilir... 

BAŞKAN - Grup Başkanvekiliniz yok, yetki belgeniz var mı? 

' SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - Var; yetki kâğıtlarım var. 

BAŞKAN - Varsa, Divana verin. 

MUSTAFA ÜNALDI-(Konya)- Gönderiyoruz efendim... -
BAŞKAN - Arkadaşlar, her şeyi kuralına göre yapalım, rica ediyorum; ciddî bir müessesede 

görev yapıyoruz. • 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi, usul yönünden, sabahtan beri yapılan uygulamalarla sıkıntılar meydana getirmeye lüzum 
yok. Bu kadar laf edinceye kadar, iki cümle söyleyip ineceğiz; müsaade edin... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, size söz verdim zaten; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yani, bu tür müdahalelere gerek yok efendim! 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu yetki tasarısının, yani, bu affın peşinden, zannedersem, 
birtakım sıkıntılar tekrar gelecek. Bunun tabiî sonucu olarak, aynen vergi aflarında olduğu gibi, bu 
af, yenilenmek mecburiyetinde kalınacak; dolayısıyla, buradaki 2 imtihan hakkını 4'e çıkarmak la
zım. Mademki bu hakkı veriyoruz, 2 hak vereceğimize -aynı insanlar, tekrar aynı sıkıntıya düşecek' 
olurlarsa problem olur- bunu 4'e çıkaralım... Bilmiyorum Sayın Başkan, dinleme imkânı var mı Sa
yın Komisyonun? 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan da dinliyor, Sayın Komisyon da dinliyor. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu hakkın 4'e çıkarılması lazım. Yahu, madem

ki böyle bir hak veriyoruz; bu haktan sonuç alınmazsa, yarın, aynı şekilde, yine yığılmalar olacak, 
yine talepler meydana gelecek. Bu hak, 4'e çıkarılırsa, bu af asıl gayesine ulaşmış olur kanaatinde
yiz. Faydalıdır; öğretmek ve öğrenim kurumlan hakkındaki bu tip eylemlerin desteklenmesinde ve 
Komisyon olarak, Genel Kurul olarak bu meseleye sahip çıkalmasında fayda vardır. Böyle bir tek
lifin buraya getirilmesini ve kanunlaştırılmasını tasvip edip, destekliyoruz. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 838 sıra sayılı kanun teklifinin gççici 43 üncü maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Pamuk Mustafa Kılıçaslan Selçuk Maruflu 
İstanbul Sakarya İstanbul 

Salih Ergün . Münir Doğan Ölmeztoprak 
İstanbul Malatya 
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GEÇİCİ MADDE: 43-44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (Hazırlık ve 

ara sınıflar dahil bütün sınıflarda) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, 1994-1995 
öğretim yılı sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun kendi isteği ile ayrılanlar dahil, okullardan 
ilişiği kesilen öğrencilere (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri İçin ilişiği kesilenlerde dahil) iliş
kilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için 2 sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihin
den itibaren 2 ay içinde ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır. Bu sınav
da başarılı olanlar, kayıtlarını yeniden açtırmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğre
nimlerine devam ederler. -

Gerekçe: Yeni çıkarılacak öğrenci affında, süre olarak son tarih, kanunun çıktığı tarihe kadar 
olanları kapsamaktadır. 1994-1995 öğretim yılında atılacakların veyahut da atılma pozisyonunda 
olanların ilişkileri, öğretim yılı sonunda -eyliü ayında-1 kesilmektedir. Bu durumda 1994-1995 öğ
retim yılında atılacakların mağduriyetlerini gidermek için, af kapsamına 1994-1995 öğretim yılının 
da dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca şimdiye kadar çıkan tüm aflar, çıktığı yılın eğitim ve öğ
retim yılını da kapsamaktadır. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Görüşülmekte olan 838 sıra sayılı Kanun Teklifinin geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın, aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 

İhsan Saraçlar Abdulkadir Ateş Halil İbrahim Özsoy 
Samsun Gaziantep Afyon 

Necmi Hoşver Cemal Şahin Mehmet Ali Yavuz 
Bolu Çorum Konya 

Mustafa Ünaldı Burhan Kara Cevat Ayhan 
Konya Giresun Sakarya 

Madde 43.-44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere, hazırlık ve ara sınıflar 
dahil, bütün sınıflarda, 1981-1982'den sonra, daha önceki eğitim yıllarını da okumuş ve 1991 af
fından yararlanıp, son sınıfta bütün derslerden başarılı olamayanlara, 1981-1982 öğretim yılının 
baz alınması nazara alınmaz. 

Gerekçe: Maddeyle aftan yararlanlar, 1981-1982 eğitim öğretim yılları baz olarak alınmıştır. 
Oysa, üniversitelerimizde 1968-1980 yılları, anarşi ve terör nedeniyle sıkıntılı yıllardır. Bu dönem-. 
de okurken başarısız olan öğrencilerin de, bu aftan yararlanmaları amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu önergeye ben de katılıyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ben de katılıyorum. 

BAŞKAN-Tamam efendim... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Görüşülmekte olan 838 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı 
Kanunun geçici 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki ifadelerin eklen
mesini arz ederiz. - ' 

Abdüllatif Şener Mehmet Kerimoğlu Turhan Tayan 
/ • Sivas Ankara. Bursa 

Nevzat Ercan Mahmut Oltan Sungurlu .. 
Sakarya Gümüşhane • ; 
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"Süresinde, tezini tamamlayamayanlara iki yıl ek süre verilir." 
Gerekçe: Doktora ve master öğrenimini süresinde tamamlayamayanların af kapsamında ol

dukları madde metninde ifade edilmiş olmasına rağmen, ders aşamasını geçmiş; ancak, tezini ya
zarken, süresi içerisinde tamamlayamamış olanların, bu yeni haktan nasıl, hangi süre içerisinde ya-
raralanacakları belirtilmemiştir. Bu ek cümle ile belirsizliğe açıklık getirilmektedir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: ,. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 3 üncü maddesinde geçen "iki sınav hakkı verilir" ibaresinin "dört sınav hakkı veri
lir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Gaffar Yakın İbrahim Halil Çelik 
Konya Afyon Şanlıurfa 

Ali Oğuz Hasan Dikici 
' İstanbul Kahramanmaraş 

Gerekçe : Tasarının maksadı, başarı elde etmektir. İki sene hakkı, bunu temin edemez. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Polis Akademesi ve Harp Okullarıyla ilgili olarak verilen 
iki ayrı önerge var. 

Malumunuz, Anayasamızın 132 nci maddesinde "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkila
tına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir" denilmektedir. Bizim 
müzakere etmekte olduğumuz ve değişikliği talep edilen kanun hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanunuyla ilgilidir; bunlar ise, yeni bir kanun teklifi niteliğindedir. Komisyonun çoğunluğu 
olsaydı, ben Komisyona sorardım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Okuyun. 

BAŞKAN - Peki, okuyalım da, işleme koymayacağım yalnız. , 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, İçtüzüğe aykırı bir şey; okuyamazsınız. 
BAŞKAN - Hayır, okusak bile işleme koymayacağız. 
Efendim pardon, Anayasaya aykırı bir önergeyi ben burada okutamam. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bir sakıncası yok efendim. 
BAŞKAN - Efendim kendi özel kanunlarına tabidir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, yasayla kurulmuş, bizim güvenliğimi

zi temin eden polis akademilerini Anayasaya aykırı ilan edemezsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, önerge Anayasaya aykırı. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hayır, bu çocukların hakkıdır. 
BAŞKAN -Efendim, bunu sizinle tartışmak istemiyorum; ben görüşümü belirttim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Polise karşı sizin alerjiniz var. 
BAŞKAN - Efendim ?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Polise karşı sizin alerjiniz var. 
BAŞKAN - Benim kime alerjim olup olmadığını sen nereden biliyorsun? Kafamın içindeki-

lerini sen nereden biliyorsun? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakın, nereden biliyorum; polislere ikramiye vereceği

miz zaman şuradan... 
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BAŞKAN - O kanunu kim çıkardı, o kanun kimin zamanında çıktı... Lütfen oturur musunuz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-...hemen karar yetersayısı istedin. 
BAŞKAN - Hayır efendim, siz olayı bilmiyorsunuz ki. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Polislere karşı alerjiniz olamaz; polis, bu memleketi ko
ruyor. ; 

BAŞKAN - Efendim, rica ederim; ben, polislere büyük saygı duyuyorum. Benim kafamın 
içinden geçenleri siz okumayın; siz, kendinize hâkim olun. 

Efendim, bu iki önergeyi işleme koymuyorum... 
Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Usulsüzlük yok; lütfen oturur musunuz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -Usulsüzlük yapıyorsunuz; usul hakkında söz istiyo

rum. 

BAŞKAN - Usulsüzlük yok. 
Efendim bakın, bu, bugünkü yaptığımız bir uygulama değil. Şimdiye kadar müzakere edil

mekte olan mevcut kanun tasarısı veya teklifileri dışında.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Okursanız görürsünüz; Komisyonun katılıp katılma
yacağını o zaman anlarsınız. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Komisyonu zaten görüyorum, gözüm var; Komisyon sıra
larında... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Siz Ahmet Sayın'ın müdahalesiyle fikrinizi değiştir
diniz. Okutacaktınız... Kararlı olun Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bakın, işleme koymayacağım bir önergeyi okutmaya gerek yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - "Okutacağım" dediniz... 

BAŞKAN - Hayır... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Tutanaklar burada... 
BAŞKAN - Efendim, hatalı ifade ettim, bu ifademden dönüyorum. Herkes hata yapabilir, ben 

de hatamdan döndüm. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İyi ama, başkasının işaretiyle hata yapmayın, yakış
mıyor size... 

BAŞKAN - Doğruyu kim söylerse, onun peşinden giderim ben. 

Buyurun efendim; önergeyi okuyun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bakın, bu çocukların hakkını müdafaa etmek bize dü

şer. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Yorum yanlış Sayın Başkan... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun teklifinin geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve talep ederiz. 

Selçuk Maruflu 

(İstanbul) ve arkadaşları 
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Geçici Madde 43: 
44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere, hazırlık ve ara sınıflar dahil bütün 

sınıflarda, 1981-1982 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, 1994-1995 öğretim yılı sonuna ka
dar, her ne sebeple olursa olsun, (kendi isteğiyle ayrılanlar dahil) okullarından ilişiği kesilen öğren
cilere, (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler dahil) ilişkilerinin kesilmesine se
bep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar, başvuru tarihinden itibaren iki ay içeri
sinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafında ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavda başarılı olanlar, ka
yıtlarını yeniden açmak suretiyle, 44 üncü maddedeki, sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. 

BAŞKAN- Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Kanun teklifinin 3 üncü maddesiyle değiştirilen 43 üncü maddenin ikinci fıkrasına son cümle 
olarak aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ederiz. 

Mehmet Kerimoğlu (Ankara) ve arkadaşları 

"Süresinde tezini tamamlayamayanlara iki yıl ek süre verilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Katılmıyo

ruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI.NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Kanun teklifinin geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde de

ğiştirilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 
Halil İbrahim Özsoy (Afyon) ve arkadaşları 

Geçici Madde 43.- 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere, hazırlık ve ara 
sınıflar dahil bütün sınıflarda 1981-1982'den sonra, daha önceki öğretim yıllarında okumuş ve 1991 
affından yararlanıp son sınıftan bütün derslerden başarılı olamayanlara 1981-1982 öğretim yılının 
baz alınması nazara alınmaz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, bir tek isim okundu, geçti; bizim isimlerimiz de 
var! 

/ • . 
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KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Hoşver, bütün imzaları daha evvel okuduk. 
BAŞKAN - Arkadaşlarımız merak ediyorlar, isterseniz bütün imzaları yeniden okuyun. 

Halil İbrahim Özsoy Abdulkadir Ateş İhsan Saraçlar 
Afyon Gaziantep Samsun 

Necmi Hoşver Cemal Şahin Mehmet Ali Yavuz 
Bolu Çorum Konya 

Burhan Kara Cevat Ayhan Mustafa Ünaldı 
Giresun Sakarya Konya 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Baş
kan, önergeyi bir kere daha okutun. 

BAŞKAN - Önergeyi bir kere daha okuyalım; Komisyon anlamamış efendim. 

KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya) -Aslında, önergenin metninden bir şey anlaşılmıyor, 
gerekçesi güzel; 1968 yılındaki öğretimden bahsediyor. 

BAŞKAN - Lütfen önergeyi okuyun: 
"Geçici Madde 43.-44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere, hazırlık ve ara 

sınıflar dahil bütün sınıflarda, 1981-1982'den sonra; daha önceki öğretim yıllarında okumuş ve 
1991 affından yararlanıp son sınıftan bütün derslerden başarılı olamayanlara, 1981-1982 öğretim 
yılının baz alınması nazara alınmaz. 

Gerekçe: Maddeyle aftan yararlananlar 1981-1982 eğitim öğretim yılları baz olarak alınmış
tır. Oysa, üniversitelerimizde 1968-1980 yılları anarşi ve terör nedeniyle sıkıntılı yıllardır. Bu dö
nemde okurken başarısız olan öğrencilerin de bu aftan yararlanmaları amaçlanmıştır." 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız? > 

Ben, önergeyi ayrıntılı olarak inceleyemedim; bürokrat arkadaşlarımızdan bir uyarı geldi; di
yorlar ki: "Bu önerge kabul edilirse, 43 üncü maddenin birinci fıkrasındaki hüküm işlemez hale ge
liyor." O bakımdan, ne yapalım?.. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Efendim, 
onu bir gözden geçirmek için, 10 dakika ara verelim. ^ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Evet, Sayın Bakanım; buyurun. ' 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Şimdi, önerge bu haliyle kabul edil

diğinde, hakikaten, mevcut maddenin birinci fıkrası kalkıyor; onun yerine bu geliyor. O nedenle, 
bu amaçlanan hususun belki sonuna bir fıkra ilavesi suretiyle halledilmesi uygun olacaktır. Onun 
için, müsaade ederseniz bunu bir redakte etmemiz lazım. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önerge üzerinde görüşmek istiyor; Birleşime 10 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati:21.05 

, @ _ _ — 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 21.14 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

, © — -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. • ' . ' ' • • 

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

32. - Doğru Yol Partisi Grup, Başkanvekilleri Bursu Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener 
ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Hatay Millet
vekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, İzmir 
Milletvekili Atilla Mutman 'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının ve Bur
sa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin 3 üncü madde
siyle ilgili olarak verilen bir önergenin okunması ve oylanması sırasında konu anlaşılmadığından 
ara verilmişti. 

Şimdi, ne oldu efendim? 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Önergeyi geri çekiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeyi, önerge sahipleri geri çektiler; çünkü, maddeye, gerçekten anlamsız bir 
mana katıyordu. 

Madde üzerinde başka bir önerge var; onu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 3 üncü maddesinde geçen "iki sınav hakkı verilir" ibaresinin "dört sınav hakkı veri
lir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay)-Katılmıyoruz, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

- 8 5 -



T.B.M.M. B:120 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 6 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz 
önergede iki sınav hakkı yerine dört sınav hakkı verilmesi öngörülmektedir. 4981-1982 yıllarından 
bu yana mağdur olan öğrencilere bu affı getiriyoruz; ama, dört sınav yapacağımıza iki sınav hakkı 
vererek, bir daha mağduriyetlerine sebebiyet vermiş olacağız. 

Demin, Sayın Başkanın okumasına ramak kaldı; ama, Sayın Ahmet Sayın'ın müdahale ederek 
dile getirdiği, bizim verdiğimiz önergede, harp okullarına alınsın değil, akademilere alınsın değil... 
Açıklık getirecektik. O çocuklar da ana kuzusu. Mademki, Türkiye'de her insana eşit haklarda... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Herkes ana kuzusu bu memlekette. 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. < 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Onlara da bu hak verilmelidir. Bu da, eşitlik ilkesi ge
reğidir. Eşitlik ilkesinden ayrılarak, çocuklarımıza, polis akademisinde, harp okullarında okuduk
ları için bir ayrıcalık tanırsak, çok kötü bir hareket yapmış oluruz; onu izah etmeye çalışıyordum. 

RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) - Ona özel bir kanun getirmek lazım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, özel kanunla alakalı değil. Müsaade eder
seniz... -

AHMET SAYIN (Burdur) - O, kanunun içinde değil... 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) - O ayrı... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim. 
Siz, kendi önergenizi izah edin Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Biz bunu izah edecektik, Sayın Başkan da bunu Mec
lis tutanaklarına geçirtecekti; ama, ne hikmetse, sual olmaz Sayın Sayın'ın hikmetinden diye... 

AHMET SAYIN (Burdur) - İçtüzüğe aykırı; onun için müdahale ettim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İçtüzüğe aykırılıkla alakası yok. İçtüzüğü çok iyi bi

lir Sayın Başkan; okuyorum dedi, siz müdahale ettiniz. 
Şimdi, buna rağmen, bizim verdiğimiz bu önergeye göre, iki sınav hakkı yerine dört sınav hak

kı verilmesinin daha adil olacağına inanıyor, bu konuda, önergemiz için desteklerinizi bekliyor, 
saygılar sunuyorum, 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Şunu bilmenizi isterim ki, hiç kimseden etkilenmedim. Anayasaya aykırılık önergesini burada 

işleme koymanın da bir anlamı yok. 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. -Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in kendi
sine sataşması nedeniyle konuşması 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN - Hayır... Efendim, siz beni etkilemediniz ki... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Etkilemedik; ayrı konu... 

BAŞKAN - Kaldı ki, her milletvekilinin, burada, bizi ikaz etme hakkı var. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır efendim, ben İçtüzüğe aykırı bir önerge olduğu için buna 

müdahale ettim.; yoksa, başka bir şey değil... 
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BAŞKAN - Tabiî, tabiî efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ama, bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN - Mademki "Başkan sizin etkinizde kaldı" denildi, benim de sizin etkinizde kalma

yacağımı, sataşma yoluyla belirtebilirsiniz. 
Buyurun Sayın Sayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; sabahtan be
ri, Genel Kurul, bu Meclisin İçtüzüğünün nasıl uygulanacağı hakkında bir tartışma içinde. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz, İçtüzüğe saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Eğer İçtüzüğe say
gılı olmazsak, kesinlikle bu Meclisi çalıştıramayız. Sayın Başkan, İçtüzüğü, gayet tabiî, uygulamak 
mecburiyetindedir; herkese, keyfine göre, burada söz hakkı verirse, bunun içinden çıkamayız de
ğerli arkadaşlarım. 

Benim müdahalem, kesinlikle, Harp Okulunda veya Polis Akademisinde okuyan arkadaşlara 
karşı değildir. Verilen önerge, İçtüzüğe aykırı olduğu için, ben itiraz ettim. 

Mesele budur; hepinize saygılar sunarım. (CHP ve RP sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sayın. 

V , - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
32. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener 
ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Millet
vekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, İzmir 
Milletvekili Atilla Muttnan 'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının ve Bur
sa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) 
(Devam) 

BAŞKAN - Efendim, önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamışlardır. 
Sayın İbrahim Halil Çelik önergeyi izah etti. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
3 üncü maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Grubum adına söz istiyorum efendim." 
BAŞKAN - Grup adına ise, yetki belgenizi gönderin. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 838 sıra sa

yılı kanun teklifini müzakere ediyoruz. Özellikle öğrencilerimizin derdine deva olacak, bir talihsiz
lik eseri olarak başarılı olamayan veya okul harçlarını yatıramayan; master, lisansüstü veya dokto
ra talebesiyken başarılı olamayan öğrencilerimize, özellikle yeniden bir imkân verilmesi hususun
da getirdiğimiz bu kanun teklifi, inşallah, talebelerimize, özellikle lisansüstü, doktora ve master ya
pan talebelerimize ve Gülhane Askerî Tıp Akademesinde okuyan öğrencilerimize bir imkân geti
recek. ' 

Değerli arkadaşlarım, bir müddet önce de, buna benzer bir kanunu buradan geçirmiştik; ama, 
demek ki, o yetmedi veya aradan zaman geçmiş olmakla, bazı maddeleri yetersiz hale geldi. Üni
versitenin, biliyorsunuz, kapısına yığılan, neredeyse sayıları milyonları bulan öğrencilerimizin an
cak bir kısmı okuma imkânını buluyor. Böyle bir imkânın getirilmiş olması, muhakkak ki, fevka
lade faydalı olmuştur. Hiç olmazsa birkaç yüzbin öğrencimiz de bu imkândan faydalanacaktır. 

Bu okul harçlarının ödenmemesi, malî imkâna bağlı bir konu. Talihsizlik olarak imtihanda ba
şarılı olamamak yine ayrı bir şey; bir başarısızlıktır; ama, bir bakıma da talihsizliktir. Yüksek li
sans yapanların imkânları müsait olmadığı takdirde, bazen öğrenimlerini yarım bıraktıkları da bir 
gerçektir. Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okuyan öğrencilerimize de böyle bir imkân verirse bu 
kanun teklifi, herhalde çok faydalı olacaktır ve Meclisimizin yaptığı en hayırlı işlerden biri olacak-
tır. 

Bunları huzurlarınızda ifade etmek üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle Teklifin 
hayırlı olmasını dileyerek, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Al ki şiar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Keşke onu da siz teklif olarak bildirseydiniz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Var efendim, var. 
BAŞKAN - Var mı; peki. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum; , 

Yürütme 
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Madde üzerinde söz isteyen?.; Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, ilgili herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemimize devam ediyoruz. 
33.- Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 842) (1) 
BAŞKAN - Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

(1)842 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, şahsınız adına mı grup adına mı?,. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Yetki belgeniz var mı? Tamam, Sayın Korkmazcan buradaymış. 

Efendim, her şeyi usulüne uygun yapalım... 

Buyurun Sayın Akarcalı. 

Süreniz 20 dakika efendim. • • ' """ ' 
Biraz sükûneti muhafaza edelim sayın arkadaşlarım; Sayın Milletvekili konuşacak. Rica edi

yorum... 
ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; hepinize saygılar sunarım. ' 

Bugün, üzerinde tartışıp, inşallah, oylarınızla kanunlaştıracağımız taşarı, aslında, Avrupa'da ve 
özellikle Almanya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın, bilaistisna, yıllardır özledikleri bir yasadır. 
Böyle bir yasanın çıkması için, Almanya'daki vatandaşlarımız, aralarında mevcut bütün siyasî tan-
danslan birleştirerek Türkiye'ye gelmişler, çeşitli defalar, hemen hemen bütün siyasî parti başkan
larını ve Meclisi ziyaret edip, bu konudaki taleplerini iletmişlerdir. 

Bu yasanın çıkmasıyla elde edilecek en büyük avantaj, Avrupa'da yaşayan insanlarımızın, ora
nın vatandaşlığına geçerek siyasî etkinlik kazanmaları olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımızın, kendi (Türk) vatandaşlığını kaybetme pahasına pe
şinde oldukları hak, Avrupa'da siyasî açıdan söz sahibi olma hakkıdır. Bunun temel nedeni de şu
dur: Uzun yıllardır... 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Akarcalı... 

Arkadaşlar, bakın, Sayın Akarcalı ciddî bir konuyu görüşüyor. Rica ediyorum... Herkes ciddî 
dinlesin efendim; sohbeti dışarıda yapalım. 

Buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Bugün, Avrupa'daki insanlarımızın hakları konusunda, 

devletler hukuku açısından yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştır. 1970'li, 1980'li yıllardakMıükü-
metlerin bu konudaki yoğun çabaları, ikili anlaşmalarla, devletler hukukunun tüm imkânlarını kul
lanarak, vatandaşlarımıza sağlanabilecek bütün hakları sağlatmıştır; fakat, insanlarımızın oradaki 
sorunları değişik ve yepyeni bir şekilde devam etmektedir. Bu sorunların üstesinden, buradan gel
me imkânı yoktur; çünkü, sorunlar artık doğrudan doğruya o ülkelerin kendi iç meselesidir. İşte bu
nun için, bu tasarı, özellikle Almanya'da yaşayan insanlarımızın Alman vatandaşlığına geçişini ko
laylaştırarak, onlara, çok önemli siyasî etkenlik yaratma'imkânı verecektir. 

Burada, müsaade ederseniz, şunu da bilgilerinize sunayım: 
Değerli arkadaşlarım, Almanya'nın federal bir yapıya sahip olması, birbirine çok yakın oran

larda oy alan iki büyük partinin bulunması, oradaki Vatandaşlarımızın siyasî hayata atılmaları ha
linde, kendilerini tam anlamıyla kilit bir rol oynamaya getirecektir. 
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Bildiğiniz gibi, bugün, Almanya'daki Hükümet -yıllardır hatta- yüzde 5'in biraz üzerinde oy 

alan Liberal Partinin desteğiyle ayakta durabilmektedir ya da çoğunluk o şekilde sağlanabilmekte
dir. Birçok eyalette, 20-25 bin oy, o eyalette hangi partinin iktidar olacağını gösterebilecektir. 
Hamburg'da yaptığımız bir araştırmada, eğer Hamburg'da oy kullanabilir yaşta olan Türklerin yüz
de 10'u, Alman vatandaşı olup oy kullanmaya başlarlarsa, Hamburg Eyaletinde iktidar olmak iste
yen, Hamburg'da federal hükümet kurmak isteyen parti, bu yüzde 10 vatandaşımızla anlaşmak zo
runda kalacaktır. Tabiî, bunu söylerken/bu imkânların, dost ve müttefik ülke Almanya ile aramız
daki ilişkileri daha da iyi geliştireceği şeklinde mütalaa ediyoruz. Burada amacımız, kesinlikle, baş
ka bir ülkenin kendi hukuk imkânlarını kullanarak içişlerine müdahale etmek, karışmak değildir, 
aklımızdan geçmez, başkasının da, benzerini ülkemizde yapmasına izin vermeyeceğimiz gibi. 

Sözü fazla uzatmak istemiyorum; ancak, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yasanın hız
lı uygulanması için, Dışişleri Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımıza gerçekten önemli görevler 
düşmektedir; çünkü, yasa çıktıktan sonra, ülkesiyle bağını koparmak istemeyen vatandaşlar, bu ya
sadan kaynaklanan hakları kullanmak için, konsolosluklarımıza ve oranın aracılığıyla İçişleri Ba
kanlığına müracaat edeceklerdir. Maalesef, İçişleri Bakanlığı, bu konuda, yıllardır son derece ya
vaştır; yani, bugün, yavaşsa, dün de yavaştı. Hiç olmazsa yarın yavaş olmasın. Bu konuyla ilgili 
olarak hiçbir şekilde -ne siyasî ne de bürokratik açıdan- kimseyi de suçlamıyorum. Bakanlığın iç 
yapısı, mevzuatı, onu gerektirdiğinden dolayı bu öyle olabilmektedir. 

Bu yasa sayesinde, Avrupa'da siyasî faaliyet gösterebilecek; Türkiye'nin aleyhine çalışanlara 
gerekli cevabı oranın parlamentolarından verebilecek insanlarımıza, en büyük desteği, idaremizin 
ve bakanlıklarımızın hızlı çalışmasıyla verebiliriz. Buna gerekli ilginin gösterileceğine de inancım 
tamdır. 

Burada, bu yasa tasarısının hızlı bir şekilde Genel Kurula gelmesinde ve öncelik verilmesinde 
önayak olan bütün siyasî partilerin grup başkanvekillerini özellikle kutlamak istiyorum. Yasanın 
uygulanmasıyla ilgili olarak da bakan arkadaşlarımıza, buna, yakın ilgiyi göstereceklerine inana
rak, peşinen teşekkür eder; saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun. 
Süreniz 20 dakika Sayın Gül. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüş

mekte olduğumuz bu kanun tasarısı, aslında, bence, gecikmiş olarak karşımıza gelmiş bir tasarıdır. 
Bugün, Avrupa'da, nüfusu 3 milyona varan ve ilk gidenleri düşündüğümüzde neredeyse 30 se

nedir orada bulunan; bu arada çocukları doğmuş, hatta torunları olmuş ve toplam nüfusun tam ola
rak sayısı bile belirsiz hale gelmiş, Avrupa'daki birçok bağımsız ülkenin nüfusundan daha fazla nü
fusa sahip vatandaşlarımız yaşamaktadır. Aslında, bu, kullanılabilirce; ülkeler için büyük bir güç
tür, büyük bir potansiyeldir. 

Eğer ileri görüşlü olarak davranılabilseydi, bu kanunun 1970'li yıllarda çıkarılması gerekirdi. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Daha önce de çıkmıştı böyle kanunlar. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bazı düzenlemeler yapılmıştı; ama, daha önce çıkarılmış olan 

kanunlar bugün çıkaracağımız kanundaki hakları vermiyordu. Eğer bugün çıkaracağımız kanunda
ki hakları vermiş olsaydı zaten bu tasarı gelmezdi. 

Vatandaşlarımız, orada doğmalarına ve neredeyse üçüncü jenerasyonun bile ortaya çıkmasına 
rağmen, hepimiz biliyoruz ki, hâlâ, yaşadıkları o ülkelerin vatandaşı değildir. Bazıları ise Türkçe 
dahi bilmiyorlar ve yaşadıkları ülkelerin dillerini anadilleri gibi konuşuyorlar; ama yine, onlar da 
o ülkelerin vatandaşı değiller. 
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Eğer, Alman Hükümeti, 1995 yılını, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının haklarını kul

lanmaları için son sınır olarak koymasaydı, belki bu tasarı da gelmeyecekti ve bu böyle uzayıp gi
decekti. İşte, bazen, bazıları, bizim lehimize bu tip hareketlerde bulunurlar... 

Bildiğiniz gibi, bazı Avrupa ülkeleri çifte vatandaşlık hakkını tanımamaktadır; dolayısıyla, 
orada yaşayan vatandaşlarımız, kendi çıkarlarını, kendi menfaatlarını, vatan bağlılığından, vatan 
aşkından dolayı gözardı ediyor ve vatandaş olmayı reddediyor. 

Bunu şuradan biliyoruz: Çok az sayıda Türk vatandaşı, bulundukları ülkelerin vatandaşlığına 
geçmiş. Bu, gerçekten, insanlarımızın, Türkiye'den ne kadar uzakta olursa olsun, Türkiye aşkıyla, 
Türkiye sevgisiyle nasıl dolu olduklarını göstermesi açısından da kıvanç vericidir; ama, onların bu 
iyi niyetini, bizler, hükümetler istismar etmemeli ve bunun yolunu bulmalıyız. İnanıyorum ki, bu 
kanunla... (Gürültüler) 

Sayın Başkan, ne oluyor... İş mi yani bu... 

BAŞKAN - Haklısınız... 

Arkadaşlar, Sayın Komisyonu ve Hükümeti işgal eden arkadaşlar, lütfen çekilir misiniz ora
dan... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bir meseleniz varsa önceden halledin, öyle gelin buraya. 

BAŞKAN - Arkadaşımız konuşuyor. Sayın Bakanım, sayın hatip arkadaşımız oradaki toplan
tıdan rahatsız oluyor. Rica ediyorum... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Baksanıza, sizin konuşmanızı bile dikkate almıyorlar, benim 
konuşmamı mı alacaklar!.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, oradan çekilir misiniz... Sayın Akarcalı... Sayın Bakan... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, seni dinlemiyorlar ki, beni dinlesinler!.. 
BAŞKAN - Efendim, ne yapalım yani; herkese dinletmek için zor kullanacak halimiz yok ki... 

Ancak sözle ricada bulunacağız. 

Buyurun efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ne konuşma şevki kalıyor ne bir şey... Çekip ineceksin as

lında buradan. 
Bu, gecikmiş de olsa, bir an önce çıkması gereken bir kanundur ve Türkiye sevgisiyle, kendi 

menfaatlarını ve çıkarlarını elleriyle iten oradaki vatandaşlarımızın problemlerine çare bulacaktır; 
bu kanaatteyiz. Bu nedenle, biz, Refah Partisi Grubu olarak bunu destekliyoruz. 

Ayrıca, şu var ki» başında da söylediğim gibi, aslında, bu, büyük bir güçtür. Güçler, daima kö
tü niyetli değildir, iyiniyetli de olabilir. Avrupa'daki Yunan, İspanyol, Ermeni, Musevi azınlıkların 
ne kadar etkili olduğunu ve bulundukları ülkelerin politikalarını ne kadar etkilediklerini göz önüne 
alırsak, Türkiye'nin bu imkândan uzak kalması, ancak kendi çıkarlarını gözetmemesinden dolayı
dır. 

O açıdan, inanıyorum ki, bu tasarı kanunlaştıktan sonra, birçok vatandaşımız, hemen, bulun
dukları ülkelerin vatandaşı olacaklardır; çünkü, 30 senedir oradadır, orada doğanlar vardır. Bunlar, 
o ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasî bütün haklarını kullanmaya başladıklarında, kısa süre içeri
sinde, Avrupa'nın, Türkiye ile olan ilişkilerinde önemli gelişmeler, önemli düzelmeler olacağı ka-
natindeyiz. Bu açıdan, böyle bir kanunun çıkmasını Refah Partisi Grubu olarak destekliyoruz ve 
bunun, orada yaşayan vatandaşlarımıza büyük bir imkân vereceğine inanıyoruz. 

Bu duygularla, kanun çıktığı takdirde hayırlı olmasını temenni ederiz. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gül, 

Sayın Fethi Akkoç, DYP Grubu adına; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka
daşlarım; onbir yıl Tercüman Gazetesinin Avrupa baskılarının haber müdürlüğünü yaptım. Bu ko
nuda ortaya çıkan sıkıntıları en iyi bilen, yaşayan arkadaşlarınızdan biriyim. Çifte tabiyede ilgili, 
çifte tabiyete izin veren kanunun, 1980 yılında, gazeteci olarak, bütün partililerle konuşup -ki, 1980 
yılındaki ihtilal sonrası, 12 Eylül sonrası döneme sarktı- çıkmasında büyük emeği geçen kişilerden 
biriyim. ' 

Çifte tabiyete izin veren kanunda bazı arızalar vardı; geç işliyordu, sıkıntılar vardı, konsolos
luklara müracaat edilip üç yıl içinde yeniden bilgi vermek mecburiyeti vardı, çok ağır işliyordu iş
lemler. Bu tasarı, aradaki bütün sıkıntıları giderecek olan bir tasarıdır; kanunlaşması gereken bir ta
sarıdır; çünkü, Almanya'da, işçi, artı, eşi; artı, ergen yaştaki, yani, seçmen yaşındaki çocuğuyla bir
likte, 1 milyon 100 bin civarında seçmen yaşında Türk var. Almanya'da SPD ile CDU arasındaki 
oy farkı 230 bindir. 230 bin oy; iktidar değiştirir. 1983 yılında CDU, CSU ve FDP iktidarı 220 bin
lik oy farkıyla 18 yıllık SPD ve FDP iktidarını devirmiştir. 250 bin, 200 bin oy, iktidar .değiştiri
yor. Bu kanunla, oradaki Türk işçisi, artı, eşi; artı, ergen yaştaki çocukları Alman vatandaşlığına 
geçtiği takdirde, oradaki Türkler, iktidarı belirleyen parti durumuna gelirler. Hollanda'da, bunun ör
nekleri görüldü. Hollanda'da yabancılara, seçilme hakkını, mahallî seçimlerde tanıdılar, her parti
nin içine Türkler temsilci koydular. Hollanda'da her partinin içinde Türk temsilci vardır. Ayrıca, 
Almanya'da da görüldü; Lâle Onur, Brounschvveit Belediye Başkanı idi; bu dönem SPD'den mil
letvekili seçildi. Berlin'de Yeşillerden seçilen arkadaşımız hariç. 

Bunu, şunun için söylüyorum: Abdullah Gül arkadaşım söyledi; Almanya'da çalışan gazeteci 
arkadaşlarım bile "ben, üç kuruşluk menfaat için, Alymanya'nın, Hollanda'nın, vatandaşlığına geç
miyorum" diyorlardı. Bu, Türk insanının milliyetçilik duygusunun güzel bir örneğidir; ancak, bu
rada bütün partilere, hepimize, çok büyük görev düşüyor; bu kanunun çıkmasından sonra; burada
ki haklarının zayi olmasının önlenmesinden sonra, hepimiz, vatandaşlarımızın, bulundukları ülke
nin vatandaşlığına -en çok işçimiz Almanya'da var- geçmelerini zorlamaya mecburuz. 

Bakın, Almanya'da, İtalyan işçi var, İspanyol işçi var, Portekizli işçi var, Yunanlı işçi var, Yu
goslav işçi var; ama, Almanya'da mark milyarderliğine gelmiş sadece Türk işçisi var. Ege Türk Su
cuklarının sahibi, evinde yaptığı sucukları torbayla dağıtarak, bugün Avrupa'da monopol haline 
gelmiştir. Yine Almanya'da mark milyonerliğine gelmiş çok sayıda Türk vardır. İtalyan'da bu yok, 
İspanyol'da bu yok, Portekizli işçide bu yok; Türk'te var. Oradaki Türk işçisi, artık işveren duru
muna gelmiş; 41 bin işyerinde 115 bin kişi çalıştırıyorlar. Bu hakları da aldıkları zaman politikada 
belirleyici hale gelirler. Nitekim, Almanlar, bunu bildikleri için, çifte tabiyede ilgili kanunda belli 
tıkamalar getirdiler/Maalesef, İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü buna da ayak uy
duramadı; hep zorlamayla çıkıyordu. Bu tasarı kanunlaştığında arızalar kalkacak. 

Bir başka arıza da şu idi: Askerlik konusu. İnsanımızı, 45 gün askerlik uğruna, oradan buraya 
getirmemize gerek yok. Önce 5 bin mark, arkasından 10 bin mark, hep bunlar sıkıntı yarattı. Bun
lar bizim vatandaşımız, bunlar bizim özümüz, kanımız, canimiz. 45 gün, gelecek, askerlik yapa
cak... Bu kanun tasarısı, askerlik olayını da ortadan kaldırıyor, onlar açısından en büyük engeli or
tadan kaldırıyor. Onun için, bu tasarının kanunlaşmasında, yurtdışında Türk lobilerinin oluşması 
açısından, tahminlerinizin ötesinde çok çok çok büyük yararlar vardır. 

Çıkacak olan bu kanunun anlatılmasında hepimize büyük görevler düşmektedir. Gönül ister ki, 
bu tasarı kanunlaştıktan sonra, bütün partilerden kurulu heyetler, gitsinler; Almanya, Hollanda, 
Belçika, Fransa, Avusturya'da dolaşsınlar, oradaki vatandaşlarımızın, bulundukları ülkenin vatan
daşlığına geçmelerini teşvik etsinler. 
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Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkoç. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; gerçekten, uzun dönemdir yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın özlemi olan bir düzen
lemeyi bu akşam yapıyoruz. Tüm grupların değerli sözcüleri, bu konudaki düşüncelerini çok içten 
bir şekilde ifade ettiler. 

Bakanlık dönemimde yurtdışına bir defa çıkabildim; ama, o dönemde, yurtdışından gelen işçi 
arkadaşlarımızın temsilcileriyle birkaç kez görüşme olanağım olmuştu. Hemen hemen tamamının 
isteği, bu düzenlemenin bir an önce yapılmasıydı; çünkü, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, en 
doğal hakları gereği, çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak için, ekonomik, sos
yal ve siyasal haklardan yararlanmak durumundalar. Bu da insanların temel haklarındandır. Ne var 
ki, çifte vatandaşlık olayı mümkün olmadığı için, ister istemez, Türk vatandaşlığından çıkma duru
muyla karşı karşıya kalmaktaydı. 

Hükümetimizin hazırladığı bu tasarı, Parlamentomuzun gösterdiği bu duyarlılık, gerçekten, 
onları büyük ölçüde rahatlatacak ve sevindirecektir. Hiçbiri Türkiye'den kopmak istemediği gibi, 
en doğal hakları olarak da, yaşadıkları ülkede etkin olmak istemektedirler; siyasal anlamda, ekono
mik anlamda, sosyal anlamda etkin olmak istemektedirler ve örgütlenme konusunda da bunu çok 
arzu etmektedirler. Bu düzenlemeyle beraber, kendilerine bu hakkı tanıyoruz. Zaten, hiçbir zaman, 
Türkiye Cumhuriyetinden kopmak istememektedirler. Kendilerine verilecek en büyük müjde, bu 
düzenlemenin Yüce Parlamentomuzda kabul edilmesidir. Zaten, tüm gruplar da bunu çok net bir 
şekilde söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Kopenhag'da, Dünya Sosyal Zirve Toplantısına 
katıldığımız zaman ilk talepleri bu oldu. 

Tüm gruplar gibi, büyük içtenlikle, bu düzenlemeyi, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın se
vinmeleri, mutlu olmaları açısından desteklediğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyoruz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Şahısları adına, Sayın Engin GUner?.. Yok. 
Sayın Ali Oğuz, buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 842 sıra sayılı, Türk Vatandaşlı
ğı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, şahsım adı
na görüşlerimi yüce huzurlarınızda arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi, yıllardan beri Almanya'da, İsveç, Norveç ve 
Avusturya'da bulunan, sayıları 3 milyonu, aşmış olan vatandaşımız, devamlı olarak "Ben Alman va
tandaşı olmak istiyorum; Almanya'daki haklardan istifade etmek istiyorum; Türk vatandaşlığından 
çıkmak üzere müracaat ettim, hâlâ cevap gelmedi; lütfen ilgilenin" diye, bize, yüzlerce, binlerce 
mektup gönderdiler ve biz de, onların takipçisi olduk. Maalesef, en yakınlarımızın bu muamelele
rini takipte bile fevkalade güçlük çektik; ki, benim kayınbiraderimin böyle bir müracaatı vardı, ay
larca peşinde koştuktan sonra, İçişleri Bakanlığı "büyük bir listeye aldık, o liste Başbakanlığa git
ti, imzalanacak, hepsi hakkında bir karar verilecek, hepsini Türk vatandaşlığından çıkaracağız" 
şeklinde bir cevap verdi; biz.de meselenin arkasını bıraktık ve bir grup içerisinde, o muameleler, 
parça parça çıktı, gitti. 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar, tabiî, bir zaruretin neticesiydi, bir ihtiyacın neticesiydi. Zaten, 

icatlar, ihtiyaçlardan doğar, hepinizin bildiği gibi. Bunlar da, vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşa
ma kavuşması için, ekonomik, sosyal ve siyasî haklarını orada da elde edebilme ve kullanabilme 
gayretlerinden ve ihtiyaçlarından doğuyordu. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu ülkelerde yaşayan, devamlı olarak çoğalan ve şu anda 3 
milyonu aşkın olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek böyle bir düzenleme lazımdı. 
Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu, gecikmiş, hakikaten geç kal
mış bir kanunî düzenlemedir; ama, şu anda böyle bir tasarının gelmiş olması da sevindirici bir du
rumdur. 

Bazı ülkelerde, Türk vatandaşlarının, mahallî idarelerde belediye başkanı seçildiği, belediye 
meclisi üyeliğine seçildiği, siyasî etkinlikleri olduğu, siyasî hayatta belli noktalara geldikleri ve 
hatta milletvekili seçildikleri hepinizin malumudur. Özellikle İsveç'te, Türk vatandaşı olup da mil-
letevekili seçilen vatandaşlarımız var; ki, bu vatandaşlarımızın, bulundukları ülkede -yine biraz ön
ce konuşan bir arkadaşımın belirttiği gibi- partiler arasındaki oy farklarının çok hassas bir noktada 
bulunması sebebiyle, anahtar durumunda olduklarını da ifade etmek isterim. Hakikaten, orada bu
lunan -sayılan, bazı ülkelerde birkaç yüzbin, bazı ülkelerde 1 milyona yaklaşan, hatta Almanya'da 
1 milyonu aşkın olan- vatandaşlarımız; anahtar parti veya anahtar oy olarak, anahtar güç olarak mü
essir olacaklardır. Bundan da, bu vatandaşlarımızın büyük imkânları olacağını ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, .kanunların imkân verdiği nispette, oradaki vatandaşlarımız, siyasî ha
yatta olduğu gibi, ekonomik hayatta da müessir olmak için büyük gayretler gösterdiler. Uzun yıl
lar işçi olarak çalıştıkları ülkelerde, iş sahibi olmak için büyük gayretler gösterdiler, 30 yıldan bu 
yana, 35 bin vatandaşımız, iş sahibi, çiftlik sahibi,,fabrika sahibi oldu; ama, şu anda, inşallah, bu 
kanunun imkân verdiği faydalardan yararlanarak, Almanları bir paravan olarak kullanmayı bir ta
rafa bırakıp, kendileri müstakil işletmeler sahibi olacaklardır. Zaten, 35 bin adet işletmenin sahibi
dirler. Bir anda da milyonlarca işyerinin sahibi olmak durumuna geleceklerdir; Alman siyasetinde 
söz sahibi olacaklardır; İsveç'te, Norveç'te, Avusturya'da, Belçika'da, Fransa'da söz sahibi olacak
lardır; ama, bunun yanında, Türkiye'deki haklarından da hiçbir şey kaybetmeyeceklerdir; Türki
ye'deki bütün haklarını da en mükemmel manada kullanacaklardır. 

Almanlar, çifte vatandaşlıktan fevkalade endişe etmektedirler; ama, bizim getirdiğimiz bu im
kânlarla da, vatandaşlarımızın mağduriyetini bertaraf etmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, ben, özellikle, Sayın Bakanım dinlerse, Sayın Komisyon dinlerse bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. ' 

Değerli arkadaşlarım... , 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Komisyon dinlemeye hazır; ama, arkadaş

larımızın talepleri var. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Sayın Bakanım da, Sayın Komisyon da dinliyor... 
Ben, bir endişemi ifade etmek istiyorum -aynı endişe arkadaşlarımda da var; şimdi, bir öner

geyle Başkanlığı uyaracaklar- acaba, bu kanun, daha evvel Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan 
azınlıkların -Ermeni, Rum, Yahudi gibi azınlıkların- Türkiye'deki mülklerini ve kaybettikleri eski 
haklarını yeniden kazanmaları gibi bir durumu getirecek mi? O hususta da Komisyonun ve Sayın 
Bakanımızın bizi aydınlatmalarından memnuniyet duyacağım. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Vatandaş
lığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bu tasarıyla getirilen düzenlemelerin çok önemli olduğunu, bu konuda geç bile kalındığını 
sözlerimin başında belirtmek istiyorum; ama, bir endişemi de dile getirmek istiyorum. Biliyorsu
nuz, Van'da 300 bin Amerikan emeklisine bir şehir kuruluyordu. O dönemin Van Belediye Başka
nı, şimdi milletvekili olan kardeşimiz Fethullah Erbaş, Amerika'dan getirilçcck Ermenilere bir kent 
kurulmasına karşı tepkisini dile getirmiştir. Ben de, bir Urfalı milletvekili olarak, İsrail'in, arzı 
mev'ûd olarak belirlediği, kendi kitaplarında kendilerine vaat edilmiş toprakların içerisinde bulu
nan GAP'ta gözü bulunmaktadır. Ki, Moşe Dayan da, Urfa doğumlu bir Yahudidir. Bu konuda dik
katinizi çekmek istiyorum. Yani, Almanya'da, Hollanda' da, Avusturya'da bulunan insanlarımıza 
bu hakkı tanımak en tabiî şeydir. Yurtdışına gittiğimiz zaman, vatandaşlarımızın bizden istedikle
ri konu buydu; fakat, Sayın İçişleri Bakanına, benden önce grup adına konuşan değerli Ali Oğuz 
Bey'in de sorduğu gibi, çok sevdiğim Millî Eğitim eski Bakanım Sayın Nahit Menteşe'ye, Mecli
sin huzurunda açıklık getirmek üzere, aynı soruyu yineliyorum. Bu zorunluluğun, çitfe vatandaşlı
ğı kabul etmeyen yabancı ülkelerin mevzuatından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Vatandaşla
rımızın, yabancı ülkelerde kalarak bu haklardan yararlanma ikileminden kurtulması için düzenlen
miş gayet güzel bir tasan; ama, bu çekincemizi de burada ifade etmeden geçemiyoruz. 

Bu düzenlemeyle, vatandaşlık haklarından yararlanmak için, bu tasarı üzerinde verdiğimiz 
önergedeki değişikliği kabul ettiğiniz takdirde, bu sakınca ortadan kalkacaktır. Yurtdışında bulu
nan vatandaşlarımızın bu haktan yararlanması çok tabiî ki yararlı ve faydalı olacaktır. 

Ben, sözü daha fazla uzatmadan, bu konuda Yüce Meclisin daha duyarlı olmasını, dikkatli ol
masını diliyor; size saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Av
rupa'da; Almanya, Danimarka, Avusturya ve İsveç gibi, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkeler
de, devlet vatandaşlıklarına geçmek isteyenler, Türk vatandaşlığından, istemeyerek çıkma izni al
makta, böylelikle, Türk vatandaşlığını kaybetmektedirler. Bu şekilde vatandaşlığı kaybedenler, 
Türk Vatandaşlık Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; gayrimenkul edinme, miras, çalışma ve 
ikâmet hususlarında, Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilmededirler. 
Yani, bu kişilerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanana kadar, Köy Kanununun 87 nci maddesi 
gereğince köylerde arazi almaları mümkün olmamakta ve Türkiye'deki ikâmet ve çalışmaları, di
ğer yabancılar gibi izne tabi bulunmaktadır. Bu tasarının kanunlaşmasıyla, yabancı bir devlet va
tandaşlığını kazanan kişiler, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, ülkede, ikâmet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı 
bakımından, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanacaklardır. 

Burada, arkadaşlarımızın bazı tereddütleri oldu, bazı sualleri oldu; yabancı devlet vatandaşlı
ğına geçmek üzere, vatandaşlıktan çıkma izni alanlar, söylediğim gibi, bu yasadan istifade edecek
lerdir. İzinsiz olarak, Yunan vatandaşlığına geçerek Türk vatandaşlığım kaybeden Rumlar, bu ka
nundan yararlanamayacaklardır; aynı zamanda, İsrail vatandaşlığına geçen Yahudiler ile Fransa ve 
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına geçen Ermeniler de yine bu yasadan... 
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ALİ ESER (Samsun) - Tabiî, izinsiz olarak çıkmışlardır. \ 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-Evet. 

...istifade edemeyeceklerdir; çünkü, bunlar, izinsiz olarak gitmişlerdir, o ülkelerin vatandaşı 
olmuşlardır. Bu bakımdan, arkadaşlarımız tereddüt etmesinler; bunlar, bu haktan istifade edemeye
ceklerdir. 

Arkadaşlarımız açıklama istedikleri için, bunu izah mecburiyetini duydum. Bu vesileyle, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Vatandaşlığı Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 842 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında kişi
sel görüşlerimi arz etmek istiyorum; bu nedenle, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan tüm milletvekili arkadaşlarımın görüşlerine ka
tılıyorum. Yaklaşık onbeş gün önce, Sayın Meclis Başkanvekilimiz Mustafa Kalemli'nin Başkan
lığında, Cumhuriyet Halk Partisinden ben, Doğru Yol Partisinden Eskişehir Milletvekili Fevzi Yal-
çın'la birlikte Almanya'ya bir ziyaret yaptık. Bu ziyaretimiz Parlamento düzeyinde oldu. Baden 
Wrüttenberg Eyaletinde inceleme yaptık. Sayın Baden Wrüttenberg Eyaletinin Meclis Başkanı ta
rafından kabul edildik, o eyaletin İçişleri Bakanıyla görüştük, yine, o eyaletin Başbakanıyla görüş
tük. Bu görüşmelerimizde şunu anladık; Alman makamları, bulunduğumuz eyaletin Başbakanı, 
İçişleri Bakanı ve Meclis Başkanı bu konuda çok duyarlılar ve bu konuda, sadece, Almanlar duyar
lı değil, orada bulunan Türk işçi temsilcileri, başta başkonsolosluklarımız ve büyükelçiliklerimiz 
de çifte vatandaşlığın sıkıntısını çekmektedirler. 

Sayın İçişleri Bakanımızın da biraz önce burada izah etmeye çalıştığı gibi, Almanya, Belçika, 
Danimarka, İsveç bu çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. Orada doğan, orada büyüyen Türk vatandaş
ları, her halükârda Türk vatandaşlığından çıkmak istemiyorlar; ama, mecburiyetlerin getirdiği, zo
runlulukların getirdiği unsurlar dikkate alınarak, ister istemez orada kalmak istiyorlar. 

İşte, bu kanun tasarısı, orada bulunan vatandaşlarımıza, çifte vatandaşlıktan kurtularak, bulun
dukları ülkenin vatandaşlığını seçmede kolaylık sağlayacağından, Avrupa'da bulunan yaklaşık 3 
milyona yakın insanımızı ilgilendirdiğinden, bu yasanın hazırlanması ve yürürlüğe girmesiyle, ora
daki insanlarımız rahat bir nefes alacaktır. Bu uygulamadan, hem oradaki insanlarımız rahatlaya
caktır hem de Avrupa ülkeleri, çifte vatandaşlığı bahane ederek, oradaki insanlarımızın hak ve 
menfaatlarının korunması yönünde, önündeki engeller kalkmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Alman vatandaşı olan -yanılmıyorsam, zihnim beni yanıltmıyorsa- Cem 
Özdemir, Yeşiller Partisinden milletvekili. Orada, Sayın Cem Özdemir'le görüşemedik; ama, ço
ğu toplantılarda bizimle beraber olan Türk kökenli belediye meclis üyeleriyle görüşmeler yaptık. 

Değerli arkadaşlarımızın da bildiği gibi, milletvekili seçilebilmek için, orada da kendi vatan
daşlığına kabulünü şart koşuyorlar. Onun için, oradaki siyasî gücün iyi kullanılabilmesi için, özel
likle, Almanya'da ve Avrupa'daki diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının* başka ülke vatan
daşlıklarına geçmeleri kolaylaşırsa, orada, Türkiye, siyasî yönden de güçlü bir konuma gelmiş ola
caktır ve bize, orada, Baden Württemberg Eyaletinde parlamentodaki görüşmelerimizde Belçika'yı 
örnek gösterdiler, "özellikle, biz, seçim propagandasını Konya'nın Kulu İlçesinden başlatıyoruz" 
dediler. Evet, Belçika'daki seçimin başlangıcını ve propagandasını Konya'nın Kulu İlçesinden baş
latıyorlar... 
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CEMİL ERHAN (Ağrı)-İsveç, İsveç... _ 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - İsveç... Pardon, İsveç... 

Yani, bütün bu olaylar gösteriyor ki, diğer arkadaşlarımın da benden önce izah ettiği gibi, bu 
tasarının hayata geçirilmesiyle hem buradaki vatandaşlarımız rahatlamış olacak hem de Avrupa'da 
yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız rahatlamış olacaktır. 

Bu sebeplerle, bu tasarının yasalaşmasını desteklediğimizi belirtiyor, tasarının yasalaşmasına 
yardımcı olan tüm ilgililere huzurunuzda teşekkür ediyor ve Yüce Kurulu tekrar saygılarımla se
lamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, i inci maddeden önce gelmek üzere, yeni bir madde konusunda bir öner
ge var; Komisyonun çoğunluğu varsa, bunu işleme koyacağım. 

Komisyonun çoğunluğu var; Önergeyi okutuyorum efendim: 
CEVAT AYHAN (Sakarya ) - 1 inci maddeyi görüştük mü ki, önergeyi okutuyorsunuz? 

BAŞKAN - Hayır, hayır; 1 inci madde olarak bunu istiyorlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 842 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki maddenin, yeni bir madde olarak 
ilave edilmesini arz Ve teklif ederiz. " 

. İhsan Saraçlar Mehmet Kerimoğlu 
Samsun Ankara 

DYP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

Bülent Akarcalı Turhan Tayan 
İstanbul Bursa 

Nevzat Ercan Şevket Kazan 
Sakarya Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili 

Madde 1.- 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinin 
(B) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe: Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki sosyal ve yasal konumlarının sağlamlaş
tırılması, seçme ve seçilme imkânlarına kavuşarak, haklarını gereği gibi savunmalarını sağlamak 
ve yurtdışında, Türkiye lehinde lobi oluşturulması bakımından kolaylaştırıcı hükümler getirilmesi 
düşünüldüğünden, bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
Efendim, eğer Komisyon, önergeye çoğunluğuyla katılıyorsa; o zaman bunu, bir madde ola

rak müzakereye açacağım. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Katılıyoruz Sa

yın Başkan. , 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu önergeye? 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) -Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - O zaman, bunu, 1 inci madde olarak müzakereye açıyorum. 
Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Ayhan. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Bir önerge daha var... 

BAŞKAN - Grup adına mı şahsınız adına mı?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz alıyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. , . 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Grup adına varsa, sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN - Grup adına yok efendim. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakere ettiğimiz 842 

sıra sayılı Türk vatandaşlığı kanununda değişiklik yapan tasarının maddelerine geçtiğimiz bu anda, 
Komisyonun çoğunluğuna dayanarak, önergeyle getirilen yeni bir madde var. Önergeden anladı
ğım kadarıyla, bu maddeyle, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinin (B) ben
di iptal edilmektedir. Yanlış söylüyorsam, arkadaşlarım düzeltsinler; bu önergeyle, 20 nci madde
nin (B) bendini iptal ediyorsunuz.. - . . ; . , ' • 

BAŞKAN- Bu maddeyle efendim, artık madde oldu. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, bu önergenin getirdiği maddeyle. 

20 nci maddenin (B) bendi, vatandaşlıktan çıkma izni için askerlik yapma şartını getiriyor. 
Vatandaşlıktan çıkarak, diğer ülkelerde, ö memleketlerin kanunlarına göre seçsin, seçilsin, bir

takım faaliyetler yapsın, birtakım haklar kazansın diye bu imkânı veriyoruz; ancak, yurtdışında, bu
gün -nüfus olarak söylüyorum- takriben 2,5 milyon insanımız var. Bunların birkaç yüzbini de as
kerlik yapma durumunda olan gençlerdir. Bu maddeyle, vatandaşlıktan çıkmak isteyenleri asker
likten muaf hale getiriyoruz; yani, kitle halinde, Türk vatandaşlığından, sırf askerlikten kurtulmak 
için çıkmak isteyenler olacaktır. Onun için, biraz ölçüsüz bir madde getiriyoruz; yani, bunun yarın 
getireceği problemleri düşünmüyoruz. 

Bizim için aslolan, vatandaşlarımızın yurtdışında da bizim vatandaşımız olarak faaliyetlerine 
devam etmesi, ticaret yapması vesairedir. Yani, orada, Almanya'da, Fransa'da birtakım faaliyetlere 
katılacak da, Meclise girecek, şunu yapacak, bunu yapacak; bu, biraz maksadı aşari bir fantezi gi
bi geliyor bana. 

Biliyorum, bu kanun, işçilerin birtakım taleplerinden kaynaklanıyor; yurtdışına gittiğimizde, 
bize de bu tip talepler ulaşıyor; ancak, askerlikten muaf hale getirmeniz, kitle halinde Türk vatan-. 
daşlığından kaçışı teşvik edecektir. Bu, ne kadar isabetlidir, ne kadar faydalıdır, ne kadar zararlı
dır; üzerinde bir daha düşünülmesini istiyorum ve onun için bunları hatırlatıyorum. 

Böyle, alelacele, birtakım önergelerle getirilen maddeler, sonra bize ıstırap veriyor. •*• ; . 

Şimdi, burada, yeri gelmişken söyleyeyim; yine, geçenlerde, bir paket kanunu içinde, şehitle
rin ana ve babalarına verilen maaşları kestik ve buna ait şikâyetler.aldık. 1994'ün 6 nci ayında çı
kardığımız kanunla, şehit ana ve babalarına verdiğimiz maaşı, kasım veya aralık ayında çıkardığı
mız bir kanunla geri aldık, böyle, bir önergeyle; zühul oldu, bilgisizlikten oldu; ama, ıstırap verdi.' 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Şehit aileleri alıyorlar Sayın Ayhan... • 

GEV AT AYHAN (Devamla) - Hayır, getireyim... Tekzip etmeyin... Millî Savunma Bakanlı
ğının ilgili dairesiyle görüştüm; maalesef, bu, bilgisizlikten, zühul eseri olarak geçti dedi; süratle 
düzeltilmesi lazım dediler. Size, belgeleriyle arz ederim bunu... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ailesi alıyor... 

CEVAT AYHAN (Devamla).- Hayır efendim, almıyor, kesildi. 1994'ün aralık ayında çıkan 
bir kanunla, evli olan şehitlerin ana ve babaları maaş alamıyor; bu altı aydır kesildi. Gelen mektup
lar sebebiyle biliyorum. 

Yani, yine böyle bir hata yapacağız. 

-URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hanımı alıyor, hanımı... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Efendim, hanımı alıyor; ama, bir hafta evli, bir ay evli, şehit 

oldu... Ana-baba, evladı büyütmüş; 20 yaşında; bir ay, iki ay evli kalmış, şehit olmuş... Hanım, ba- ' 
basının evine gitmiş, evlenmiş; ana-baba maaştan ömür boyu mahrum... Bunu sizin vicdanınız ka
bul ediyor mu?.. Etmediği için, altı ay önce burada kanun çıkarmışız; zühul olarak, altı ay sonra bir 
başka kanunla onu iptal etmişiz; yanlışlık olarak yapmışız ve bunu, bütün grupların ittifakıyla in
şallah düzelteceğiz. " 

Beri, bunu, seçmenlerden gelen mektupla tespit ettim, Millî Savunmayla görüştüm, doğrudur, . 
yanlışlık oldu diyorlar. Mesele budur. Şimdi, aynı şekilde bir hata yapacağız; yarın, bu, bize ıstırap 
verecek; yani, orada, yüzbinlerce genci vatandaşlıktan kaçmaya teşvik edeceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' . . ' • ' " 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun; devam edin. 

CEVAT AYHAN (Devamla) -Bu , son cümlem; teşekkürederim. 
Yurtdışındaki vatandaşlarımızı askerlikten muaf hale getifeceksek, iki yıl, üç yıl çalışmış, mu

aftır diyelim; ama, vatandaşlıktan kaçışı teşvik etmeyelim; yanlış yapıyoruz burada. 
Arz ederim; dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
. BAŞKAN•— Şahsı adına, Sayın Korkmazcan; buyurun. 

Süreniz 5 dakika. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, yeni bir ta

sarıyla, yurtdışında çalışan ve bulundukları ülkede vatandaşlık hakkı kazanan vatandaşlarımızın 
Türkiye'deki konumlarını düzeltmek istiyoruz. 

Bu kanun-, özel bir kanundur. Kanunun gerekçesi hepimiz tarafından paylaşılmaktadır! Bütün 
gruplara mensup arkadaşlarımız, kanunun çıkması konusunda ellerinden geleni yapmışlardır. Bu
güne kadar da, konu -uluslararası platformlar dahil- konuşulmuş, olgunlaştırılmıştır; ancak, özel bir 
kanun çıkarılırken, konuyu düzenleyen temel kanunda değişiklik yapılması gerekiyorsa, bunu, çok 
ciddî olarak, temel kanunun kendi sistematiği ve mantığı içerisinde incelemek;gerekir. 

Türk Vatandaşlığı Kanunu çıkarılırken, elbette, vatandaşlık haklarının bütün boyutları incelen
miş, değerlendirilmiş, kanun, kendi içinde özel bir denge oluşturmuştur. Orada, vatandaşların bü
tün hakları düzenlendiği gibi, vatandaşların ödevleri de düzenlenmiştir. . 

Bu bakımdan, temel kanunda değişiklik yapan herhangi bir önergeyi alelacele işleme koymak
ta yanlışlık vardır. Temel kanunun hangi sebeplerle ortaya konulmuş olduğu bilinmeden, gerekçe-
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ler» incelenmeden ve o kanunun çıkarılışına katkıda bulunmuş uzman kuruluşların, uygulama ku
ruluşlarının görüşleri alınmadan kanunda değişiklik yapmak, hataya sebebiyet verebilir. 

Bu bakımdan, vatandaşlıkla ilgili en önemli görevlerden birisiVTürkçede "vatan görevi" ola
rak adlandırılan- askerlik görevidir. Türk Vatandaşlığı Kanunu, elbette, özel bir sebeple, vatandaş
lığın kaybettirilmesinde, vatandaşlıktan çıkış izninin verilmesinde, özel olarak askerlik konusunu 
düzenlemiştir. Bu düzenlemenin kendine göre bir mantığı, vardır, kendine göre bir geçerliliği var
dır. Bunları dikkate almadan, biz, biraz önce konuştuğumuz özel kanunun amacını aşan bir düzen
leme yaparsak, yanlış yapmış oluruz. 

Bence, vatandaşlıktan izinli olarak ayrılmayla ilgili,hususlar kanunda aynen kalmalı; vatan
daşlığın kaybettirilmesiyle ilgili hususlar da kanunda aynen kalmalı; ancak, başka bir ülkenin va
tandaşı haline gelmiş olan ve gerekli izinleri de almış olan kişilerin Türkiye'deki kaybettiği hakla
rı konusunda birtakım kullanım imkânları, bu özel kanunda düzenlediğimiz gibi verilmelidir. 

Önergenin, bu amacı aşan bir düzenlemesi var. O bakımdan, önerge sahibi arkadaşlarımızın, 
bunu, geri almaları daha uygun olur kanaatindeyim. Eğer, Komisyon ve Hükümet, önerge sahibi 
arkadaşlarımızla birlikte, bu konunun mutlaka böyle düzenlenmesinde, yeni kanuna hayatiyet ver
mek bakımından zorunluluk olduğu görüşündeyseler, o zaman, bu hususu bir inceleyelim; yani, bir 
inceleme zamanımız olsun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru, doğru... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Aksi halde, biraz önce Sayın Ayhan'ın da ifade ettiği 
gibi, uluslararası birtakım konjonktürlerde, birtakım ülkelerin, bizim, askerlik yapma sırası gelmiş 
vatandaşlarımız üzerinde bazı caydırıcı baskılar kullanmaya dahi teşebbüs edebilecekleri gibi teh
likeli durumlar doğabilir. 

Bu bakımdan, önerge sahibi arkadaşlarımızın, eğer, ısrarı yoksa, daha evvel hazırlanmış, Ko
misyonda da geniş bir süreç içerisinde düşünülmüş, görüşülmüş, kendi dengelerine oturmuş özel 
kanunu, özel kanun olarak çıkaralım; genel Vatandaşlık Kanununda, bu özel kanunun amacını aşan 
değişikliklere gitmeyelim. ' 

Bu hususları bilgilerinize sunmak için bu saatte sizleri rahatsız ettim. ' 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Komisyon ve Hükümete bir konuyu sormak istiyorum: Anayasanın 72 nci 

maddesinde "Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya 
kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir" denil
mektedir. 

Şimdi, biz, verdiğimiz bu önergeyle, Anayasada vatandaş için getirilen bir ödevi kaldırmıyor 
muyuz? 

GEV AT AYHAN (Sakarya) - Kaldırıyoruz. 

BAŞKAN - O zaman... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, bizim de söz talebimiz vardı... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Osman Develioğlu arkadaşımız söz istemiş; ama, iki arkadaşımı

za şahsı adına söz verdim... 
Yalnız, bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım; gerçekten, Anayasadaki bir ödevi, bir önergey

le, bir kanun maddesiyle kaldırmamız mümkün olabilir mi? 
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Sayın Komisyonun veyahut da Sayın Bakanın bu konudaki düşüncesini... 

İÇtŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI AHMET ŞEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Verilen öner
geyle ilgili takdir, Yüce Meclisin. 

BAŞKAN - Efendim, takdir meselesinden önce, Anayasada "askerlik hizmeti her Türkün öde
vidir", diyor. Şimdi, getirilen bu maddeyle, Türk vatandaşlarından askerlik yapma mükellefiyetini 
kaldırıyoruz... • 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Zaten, 45 günlük askerlik yapıyorlar efendim. 
BAŞKAN - Efendim, 45 günlük, bir günlük; mesele o değil ki... Yani, bir günlük askerlik 

yapmak, askerlik yapmaktır; ama, bir gün dahi yaptırmak gerekir; yoksa, Anayasada herkes için ge
tirilmiş bir ödevi -bir gün yapsın; o, Hükümetin bir tasarrufudur; o, bir gün de olabilir, 45 gün de 
olabilir, bir hafta da olabilir- tümüyle kaldırmak, Anayasanın 72 nci maddesine de biraz aykırı dü
şüyor. Bu konuda... 

' DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)-Sayın Başkan,Türkiye Cumhuriye
tine vatandaşlık bağıyla bağlı olan her Türk, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı ise, elbette, asker
lik yapacak; fakat, vatandaşlıktan çıktıktan sonra artık Türk değil, yabancı... 

' BAŞKAN - Bir aykırılık meydana getirmeyelim diye ifade ediyorum. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - O itibarla, tezat olmayacaktır 

BAŞKAN — Efendim, vatandaşlıktan çıkmanın ön şartı olarak, eski kanun, askerliğini yapmış 
olmak şartını getiriyor; yani, o zamana kadar Türk vatandaşı. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Vatandaşlıktan çıkmış zaten... 
BAŞKAN - Neyse, ben, bir hatırlatma yapayım da... Tabiî, tartışmalara katılmıyorum... 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo
rum. . • ' , , " 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Sayın grup başkanvekilleri, ne kadar süre ara vereyim? (DYP sıralarından " 10 dakika" sesleri) 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.21 

— ; _ _ © : _ _ • . . - . ' . • 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.35 '.-. 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ(Adana) 

.—___n__ __ 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı

yorum. ' , 
x V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
33. - Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 842) (Devam) 
BAŞKAN -Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarir 

sının önergeyle eklenmek istenen I inci maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısının aran
ması istenmişti; yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara vermiştim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Komisyonun ve Hükümetin görüşlerin
de bir değişiklik var mı acaba? 

BAŞKAN- Komisyonun, Hükümetin veya önerge sahiplerinin görüşlerinde bir değişiklik var 
m ı ? • •'-' 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, 
şu anda çoğunluğumuz olmadığı için, bir beyanda bulunamıyorum. 

BAŞKAN - Çoğunluğunuz olmadığına göre, önergeyi de işleme koyamayız. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Komisyon, bundan evvel önergeye katıldık

larını ifade etmişlerdi, çoğunluğu da vardı; tekrar sormanıza mahal var mı? (DYP sıralarından "Oy
layın" sesleri) 

BAŞKAN - Oylayacağım efendim, bir dakika... Usulî bir hata yapmayalım diye arkadaşlara 
danışıyorum; kusura bakmayın. Aslında, Komisyonun çoğunluğunun devam etmesi lazım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, Komisyonun çoğunluğu olduğu için işleme koy
dunuz. 

BAŞKAN - Tamam efendim, karar vereceğim de... 
Bize gelen bilgiler, bir anlaşma olduğu şeklindeydi; ben, onun için tekrar Komisyona soruyo

rum. 
Komisyon takdire sunmuştu; aynı görüşünde ısrar ediyor. 
Hükümetin görüşünde de bir değişiklik yok, değil mi efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Yok. 
BAŞKAN - Olay şu şekilde cereyan etti: Komisyon önergeye katıldığı zaman, çoğunluğu var

dı; dolayısıyla, bu, tasarının bir metni oldu. ' 
Bu itibarla, 1 inci maddeyi, bu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
GEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) - Önergeyi mi oyluyorsunuz? 
BAŞKAN-Efendim, maddeyi oyluyorum. 
Kabul etmeyenler... 1 inci madde olarak kabul edilmiştir efendim. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - 114 kişi var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız sayıyor. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - İktidara mensup başkanvekili ve divan üyeleri olursa böyle 

olur! 
BAŞKAN - Metindeki 1 inci maddeyi, 2 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 2. - 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 
" 1 . Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar: 
Madde 29. - Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş

layarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da 
sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kaza
nan kişiler, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hü
kümleri saklıdır." . 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RP Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. • 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 842 

sıra sayılı, Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde-izninizlc okumak istiyorum- 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 29 uncu maddesini değiştirmektedir. Değişik metin şudur : 

"Madde 29. - Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş
layarak yabancı muamelesine tabi tutulur." Evet, birinci cümle bu. s 

Şimdi, mühim olan.ikinci cümleye geliyorum: "Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış 
olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığı
nı kazanan kişiler, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler sak
lı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından 
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler 
hükümleri saklıdır." 

Şimdi, biz, burada, herhangi bir tarih sınırı koymaksızın, Türk vatandaşlığından çıkmış olan
lara, tekrar, Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen faydalanma hakkını iade ediyoruz. Burada endişelerimiz 
vardır. Benden evvel tasarının tamamı üzerinde konuşan İbrahim Halil Çelik kardeşimiz de ifade 
ettiler; endişelerimiz şunlardır: 

Bu madde kanunlaştığı takdirde, daha önce şu veya bu sebeple Türkiye vatandaşlığından çık
mış olan gayrimüslim unsurlar var (Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, vesaireler) bunların dönüşüne 
imkân vereceğiz. ^ . ' . ' . . 

Sene 1986 idi; bir proje hazırlandı; Van'da 400 bin Amerikan vatandaşına bir tatil şehri kura
cağız diye basına yansıdı. Büyük tepki oldu; derhal, o zaman Turizm Bakanlığının geliştirdiği bu 
proje geri çekildi ve uygulanamadı. 
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Burada şunu söylemek istiyorum: Dışarıda milyonlarca insan Türkiye'ye dönüşü bekliyor. Be

nim, Sakarya seçim çevremde, Karasu'nun, Kuyumculu diye bir köyü vardır; oradaki arkadaşları
mız, aynen, yakînen yaşadıkları olayı anlatırlar; onbeş yirmi sene önce Yunanistan'dan Türkiye'ye 
devamlı olarak bir iki aile gelir ve eski köyleri olan Kuyumculu Köyünü ziyaret ederler. Bunlar, 
köy kahvesinde konuşurken "Avrupa Topluluğuna bir an evvel girin de, gelip buralara yerleşelim" 
derler. 

Pontuslu Rumlar var; bunlar, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya gitmişler, şimdi de Batı Trak
ya'ya, Yunanistan'a getirildiler, Türkiye'ye dönmek için bekliyorlar. 

Yani, ben, Değerli Bakanımız ve hiç kimse için bir şey söylemek istemiyorum; ama, bu mad
de, murad edilenin çok ötesinde, Türkiye'nin başına gaile açacaktır. 

Ayrıca, yine hatırlatıyor ve arz ediyorum: 1960'lı yıllarda, Kıbrıs ile ilgili olarak Yunanistan 
ile aramızdaki ihtilafın had safhada olduğu dönemde, Yunanistan'daki kardeşlerimize yapılan zul
me ve haksızlığa karşı, Türkiye de, Türkiye'den gitmiş olan Rumların ve bazı kimselerin mal var
lıklarıyla ilgi i olarak birtakım tedbirler aldı, kararnameler çıkardı. Bunun kaldırılması için de, Yu
nanistan'ın tahrikiyle Avrupa Topluluğu vasıtasıyla Türkiye'ye devamlı baskı yapıldı, Bugünlerde 
bu konu gündeme gelmedi; ama, çok yakın zamana kadar devamlı baskı unsuru olarak kullanılmak
taydı. İşte, şimdi, bu madde, bu şekliye buradan geçerse, buna cevaz verir. Bu vebalin altına, ne 
ben girerim ne de bu Muhterem Meclisin değerli üyeleri girer. 

Onun için, bu hususla ilgili olarak bir önerge verdik. Bu mesele, o parti bu parti meselesi de 
değildir. Hazırladığımız bu önergenin mahiyeti şudur: Bu maddenin "Ancak, doğumla Türk vatan
daşlığını kazanmış olup da sonradan " şeklinde devam eden ikinci cümlesindeki "sonradan" keli
mesinin iptal edilerek şu hale getirilmesi gerekiyor; "Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazan
mış olup da bu kanunun yürürlük tarihinden sonra Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiy
le" şeklinde devam ederse, daha Önce Türkiye vatandaşlığından çıkmış olan bu unsurların Türki
ye'ye dönüşü, Türkiye'de yerleşmesi ve arzu etmeyeceğimiz birtakım gelişmeler önlenmiş olur. Bu
raya, üç kelimelik bu cümlecik mutlaka ilave edilmelidir. 

Biz, burada, yurtdışındaki işçilerimize birtakım imkânlar getirmek istiyoruz; ben murat edile
ni anlıyorum; ama, bizim arzumuz, aslolan, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, gittikleri yerlerde, 
Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla, nüfus kağıdıyla başarılı olmasıdır. 

Mecellede bir kaide var: "Zaruretler, miktarınca takdir edilir" deniliyor; yani, bir yerde bir za
ruret varsa, o zarureti de aşıp, memleketimizi ve milletimizi ileride sıkıntıya sokacak, üzüntüye 
sevk edecek ve telafisi çok zor birtakım meseleler ihdas edecek bir maddeyi, burada bu haliyle ge
çiremeyiz; bu değişikliğin yapılması/gerekir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Başka söz talebi var mı? 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, şahsım adına söz talep ediyorum. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Demirci; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan kanun tasa

rısının 2 nci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Biraz önce, burada, Partimiz adına konuşan Cevat Bey, gerçekten Önemli bir konuyu izah et

tiler ve bu konu üzerinde çok ciddiyetle durmak lazım. 
Bundan bir süre önce, Sivas'tan bazı muhtarlarımız bize gelerek, Şırnak'tan ve Güneydoğu 

Anadolu'nun bazı şehirlerinden kendilerine mektuplar geldiğini ve bu metkuplarda ifadelerin ay-
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nen şöyle olduğunu belirttiler: "Biz, Ermeniler olarak, yakında sizin köyünüze kadar geleceğiz ve 
bugüne kadar bizim köylerimizi haksız olarak iktisap ettiniz, kullanıyorsunuz ve köyümüzden sizi 
çıkaracağız." Şimdi, bu mektuplar, Sivas'ta ilgili yerlerde duruyor ve fotokopileri de muhtarlarda 
mevcuttur. Sayın Bakanımız, ilgili yerlerden bu mektupların fotokopilerini getirttirebilir. 

Bu bakımdan, eğer maddeye tarih konulmadığı takdirde, bu kanun gereğince, Türk vatandaş
lığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur ve bundan 
sonraki maddelerde de eğer "bu kanunun çıktığı tarihten itibaren" ibaresi konulmadığı takdirde, 
tahmin ediyorum, çok büyük yanlışlık yapılmış olur. Dolayısıyla, işte bugün şikâyet ettiğimiz 
PKK'nın içerisinde Ermeniler vardır ve bunlardan da her vesileyle dert yanıyoruz, ilgililerin, bil
hassa devlet görevlilerinin arşivlerinde, bu PKK'nın içerisindeki Ermeni militanlarının da, elbette ' 
hedefleri ve ülkemiz üzerindeki düşünceleri de bellidir, işte gelen mektuplar da, bu Ermenilerin ül
kemiz üzerindeki düşüncelerinin ve planlarının bir parçasıdır. Bu bakımdan, verilen Önergenin de 
desteklenip, bu gibi yahut da bu kanundaki böyle bir tehlikenin izale edilmesi lazımdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür edirim Sayın Demirci. 
Efendim, Hükümet bu konuda bir açıklama yapacak mı? 
Buyurun Sayın Bakanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arka

daşlarımızın tereddütlerine mahal olmadığı kanaatinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinde "Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını ka

zanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet va
tandaşlığını kazanan kişiler..." deniliyor. Yani, burada, çıkma iznini Bakanlar Kurulunun vermiş ol
ması lazım; madde çok açık. Yani, bundan, vatandaşlığı 35 inci madde gereğince iptal edilenler is
tifade etmiyor, Türk vatandaşlığından çıkarılanlar istifade etmiyor, sonradan Türk vatandaşı olup 
da Türkiye aleyhinde bulunan kişiler istifade etmiyor. Rumlardan, Yunan vatandaşlığına geçen 6 
580 kişi var; izinsiz geçtikleri için, bunlar istifade etmiyor. İzin şartı var. Ermeniler, Yahudiler de 
böyle; bunların istifade etmesi mümkün değil. Onun için, tasarı çok açık bir şekilde bunu izah et
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Cevat Ayhan arkadaşımız, yürürlük tarihi itibariyle "bu tarihten sonra" şeklinde düzel
tilmesini istemektedirler. Değerli arkadaşlarım, biz Bakanlar Kurulu kararıyla, 35 bin vatandaşımı
za çıkma izni vermişiz, Bunları istifade ettirmemek, adalete aykırı değil mi? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tarihi oraya çekelim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hayır, zaten, onlar Bakanlar Kurulun

dan izin almak suretiyle, yani Bakanlar Kurulu kararıyla olmuşlar. İçişleri Bakanlığı teklif etmiş, 
Bakanlar Kurulu izin vermiş. Bizim maksadımız, biliyorsunuz, onların, orada birtakım haklar ikti
sap etmeleridir; çünkü, çekiniyorlar. Biz, teşvik etmek için, bürokratik engelleri mümkün olduğu 
kadar azalttık; orada, birtakım ekonomik haklardan, siyasî haklardan istifade etsinler, bir güç ol
sunlar istedik. Onun için, son günlerde 35 bin kişi çıkmıştır; ama, bu, yine "miras hakkımı mı kay
bedeceğim, köydeki mal edinme hakkımı mı kaybedeceğim" gibi tereddütlere sebebiyet vermekte
dir; onun için, bu kanun tasarısını getirmiş bulunmaktayız. Daha evvel çıkanları da mahrum etmek 
adalete uygun değildir kanaatindeyim. Bu açıklığı getirmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılarımı arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. ' " . , 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Bakan, bir şey söylemek istiyorum. Sizin izin verdiğiniz 

tarihe çekelim. , . 
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BAŞKAN - Tarih belli değil ki... . ' 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kararnameyle verilen izinler var; ö tarihi kapsayacak bir tarih 
koyalım, o şekilde değiştirelim.- . 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bunları da kapsayacak. 

ÇEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, izin verdiğiniz tarihten itibaren... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yani, bunları izin aldıkları için kapsa
yacak; izin almış, Bakanlar Kurulundan çıkmış. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Tamam efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben, arkadaşlarımızın biraz önceki te
reddütleri zapta geçirilsin diye tekrar söz aldım; yani, sizin söylediğiniz, Rum vatandaşlarıdır. Bun
lar, vatandaşlıktan izinsiz çıkmış gitmişlerdir. Yahudi vatandaşlar da aynı şekilde çıkmışlar veya
hut da yine, söylediğim gibi, 36 ncı madde gereğince Türk vatandaşlığından çıkarılmışlardır. Bun
lar istifade etmeyeceklerdir; çok açıktır. 

Bunları arz etmek suretiyle konuyu açıklığa kavuşturduğum inancındayım. 

Saygılarımı arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan; mesele anlaşılmıştır. 

• Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Pardon efendim... Öncelikle, madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sı
rasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 842 sıra sayılı 11.2.1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Mehmet Kerimoğlu Bülent Akarcalı 
Samsun Ankara . İstanbul 

DYP Grubu Başkanvekili 
Şevket Kazan Turhan Tayan Nevzat Ercan 

Kocaeli Bursa ' Sakarya 
RP Grubu Başkanvekili 

Madde 2.- 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar: 
Madde 29.- Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş

layarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, 
sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığım kaza
nan kişiler ve bunların kanunî mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düze
nine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve ta-, 
sınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlan
maya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hükümleri saklıdır. 
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Gerekçe : Bu durumda olan vatandaşların medenî.hukuk ve kanunlarımız çerçevesinde kendi

lerine ait haklardan mirasçılarının da yararlanması, böylece, yurtdışındaki vatandaşlanmıza yarar 
ve kolaylık sağlayacaktır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : .. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi devam eden 842 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişiklik tasarısının 2 inci 

maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddesinde "kazanmış olup da" ifadesinden sonra gelmek üzere 
ve "sonradan" kelimesi çıkarılarak, yerine "bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra" ibaresinin 
madde metnine ilave edilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Lütfü Esengün Salih Kapusuz 
Sakarya Erzurum Kayseri 

İbrahim Halil Çelik ... Hüseyin Erdal 

Şanlıurfa Yozgat 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım: 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısının 2 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar(Samsun) ve arkadaşları 

Madde 2.- 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar: ' 
Madde 29. - Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş

layarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da 
sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir devlet vatandaşlığını kaza
nan kişiler ve bunların kanunî mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düze
nine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ülkede, ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve ta
şınmaz mal iktisabıyla ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlan
maya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Çoğunluğu
muz bulunmadığından dolayı katılamıyoruz. 

. BAŞKAN-Hükümet?.. 

. Efendim, yalnız mirasçılar hükmü getiriliyor; yani, yurtdışında bulunan kişilerin mirasçıları
nın da bu haklardan yararlanmalarını getiriyor. O bakımdan adaletli bir önerge gibi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. ; 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmıyor, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katıl
mıyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim, karar yetersayısını da arayalım. 
Sayın Bakanım, olay şu: Yurtdışına giden... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Bir daha oku

tur musunuz efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkanım, ben fark göremedim de 

onun için.. Bir daha okutur muşunuz... 
BAŞKAN — Efendim fark şu: Türk tabiyetinden çıkıp da yurt dışına giden kişilerin kanunî mi

rasçıları da bu haklardan yararlansın. Burada "ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz 
mal..." deniliyor. ; . 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
CEV AT AYHAN (Sakarya)-Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istedik... 
BAŞKAN - Tamam efendim, sayıyoruz. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı yok efendim; salonda o kadar kişi yok. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız sayıyor, ben saymıyorum. Rica ediyorum Sayın Ayhan. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddede "kazanmış olup da" ifadesinden son

ra, gelmek üzere ve "sonradan" kelimesi çıkarılarak, yerine "bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra'1 ibaresinin madde metnine ilave edilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan (Sakarya) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Çoğunluğu

muz bulunmadığından katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, demin de izah ettim, bir 

adaletsizlik olacaktır; 35 bin kişi çıkmıştır, bunları mahrum etmek doğru değil; onun için katılmı
yoruz. ' 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
/ BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; önergemle ilgili söz al

mış bulunuyorum. 
Önergede teklifimiz, kanunun yürürlük tarihinden sonra vatandaşlıktan çıkanlara şamil olma

sı mahiyetindeydi. Muhterem Bakanımız, burada "biz, bu kanun çıkmadan kararnameyle 35 bin ki
şiye vatandaşlıktan çıkma hakkı verdik ve onlara bu hakları muhafaza edeceğimize dair söz verdik. 
Kararname bir taahhüttür, Hükümet, bir taahhütte bulundu" dediler. Ben de kendilerine yerimden 
"Sayın Bakanım 'eğer siz, 35 bin kişiye kararnameyle çıkış hakkı verdiniz ve bu hakkınız mahfuz
dur' dediyseniz, biz, buradaki 'kanunim yayımlandığı tarihten sonra' ifadesini, sizin o kararnamey
le izin verdiğiniz tarihe çekeriz^ 1993 ise 1993, 1994 ise 1994- şu tarihten itibaren diye, onu değiş
tiririz" diye ifade ettim; ama, burada endişem şudur: Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki mü
nasebetlerin üyelikte nihaî merhalesi, dolaşım ve yerleşme hakkıdır; biz, bunu çok konuştuk. Av
rupa Topluluğu vatandaşı olan milyonlarca Ermcni'nin, Rum'un, Yahudi'nin, Türkiye'ye gelip yef-
leşmesidir. 

Şimdi, tabiî, bunun merhalesi olarak inşallah endişem varit olmaz; ama, burada getirilen hu
susla biz, daha önce bu memleketin vatandaşı olup da, hainane birtakım tertipler ve teşebbüsler se
bebiyle buradan ayrılmış olan kimselerin, Türkiye'ye dönüşüne, buraya yerleşmesine imkân veri
yoruz; hatta, bunlar ölmüşse mirasçılarına, yedi sülalesine bu imkânı yeriyoruz. Bu, fevkalade va
him bir karardır; inşallah buradan döner. 
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Bunu, burada, arz etmeyi bir memleket borcu olarak hissettiğim için geldim, konuştum; tabiî 

karar Heyetindir. 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ayhan, Sayın Bakanın yaptığı açıklamaya göre, Rum, Ermeni ve Yahudilerden hiçbiri

si, Bakanlar Kurulundan izin çıkmak suretiyle Türk tabiyetinden çıkmamışlardır; 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anayasa Mahkemesine gider, eşitlik ilkesine aykırı olduğu için 

izin konusu iptal edilir, hepsine şamil hale gelir. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Türk vatandaşı olmayan Anayasa Mahkemesine gidemez. 
BAŞKAN - Neyse efendim... 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı; önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler...Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... 2 nci madde 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...Etmeyenler... Madde 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... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 

edilmiştir; yurtdışındakiler de dahil olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
34.— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (I) 
BAŞKAN - 343 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerindeler. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Ara vereyim mi Sayın Grup Başkanvekilleri? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Gerekmez; vakit geç... 

. BAŞKAN - Ara verdiğim takdirde de, karar yetersayısının bulunacağı konusunda ciddî tered
dütlerimiz vardır. 

Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere, 8 Haziran 1995 Perşembe günü saat 
10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.10 

m 
(I) 343,S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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VHL-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI . 
I. - Elâzığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ün, Elazığ İli Baskil İlçesine bağlı bazı köylerin yo

luna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6578) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğİu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç•'."' 

:•, • ',''•• Elazığ-

Soru: 1. Elazığ ili Baskil İlçesi Baskil-Kılızuşağı-Çiğdemlik, Akuşağı-Kum|utarla köy yolla
rı emanet stablize programı ne zaman gerçekleşecektir? 

' 2 . Alazığ İli Baskil İlçesi. Baskil-Konalga-Soltışağı Mezrası, İbşir-Gümüşçay, Emirhan, köy 
yolları pürarrianet stablize programı ne zaman gerçekleşecektir? . '•"'•. 

3. Elazığ İli Baskil İlçesi Aladikme-Bozolar-'Aydoğan, Okçular-Çatılı Mezrası Kütuşağı, Fa
kir, Şahindere-Aliağa köy yolları püremanet stabilize programı ne zaman yapılacaktır? 

- T . C . • ._ ' . ' : . • . - ••' •: '•••' . . • ' •'. 

Devlet Bakanlığı ' - . • .'7.6.1995 ; 
Sayı :B.02.0.0'l 4/580 ' •';•*'• 
Konu : Soru Önergesi •. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.4.İ995 tarih, A.Ol.O.GNS.Ö. 10.00.02-7/6578-13806/50089 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. ; 

1. Baskil-^ızıluşağı-Çiğdcmlik grup köyyolunun stabilize kaplaması 1993 yılında yapılmış 
olup, yolun 6 km.lik kısmında da asfl at kaplama yapılmıştır. Baskil-Akuşağı-Kumlutarla grup köy 
yolunun stabilize.kaplaması da 1993 yılında yapılmıştır. 

2. Baskil-Konalga-Soluşağı-İbişir-Gümüşçay-Emirhan köy yollarının stabilize kaplaması, yol
ların onarımının yapılmasına müteakip programa alınarak stabilize kaplanacaktır. 

3. Baskil Aladikmen-Bozolar-Aydoğan-Fakir-Şahindere-Aliağa köy yolları stabilize kaplama-. 
l ı d ı r . ' ' ' • • : • ' [ . ' : • • ' • ' " ' • ' • . ' • • ' " ' 

Bilgilerinize arz ederim. 
- Dr. A. Esat Kıratlıoğİu 

-.'.':',• ' Devlet Bakanı 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6579) \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğİu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
, Elazığ 
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Soru : 1. Elazığ İli Ağın İlçesi Düriimlü köy yollarının püremanet stabilize yol çalışması ne 

zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Alacakaya İlçesi Çalımkaya, Gürçubuk-Halkah, Esenli-Yalnızdamlar köy yolları 
püremanet stablize programı ne zaman gerçekleşecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/581 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.İ995 tarih, A..01.0.GNS.0.10.00.02-7/6579-13807/50090 sayılı yazınız. 

'Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ağın-Dürümlü köy yolunun stabilize kaplaması 1994 yılı içerisinde yapılmıştır. 
2. Alacakaya-Çakmakkaya-Gürbuçuk-Halkalı-Esenlik-Yalnızdamlar grup köy yolunun onarı

mı 1994 yılı içerisinde yapılmış olup, stabilize kaplaması bütçe imkânları dahilinde.ileriki yıllar 
programında değerlendirilecektir. . - • • " • . , 

Bilgilerinize arz ederim. > 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6580) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarimla arz ederim. 7.4,1995 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : 1. Elazığ İli Karakocan İlçesi Karakoçan-Gümüşakar-Kocadayı-Çelebi, köy yolları pü

remanet stablize programı ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Akarbaşı, Çan-Karaçan, Aşağıovacık köy yolları püremanet. 
stablize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

Devlet Bakanlığı . 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/582 . 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6580-13808/50091 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Elazığ-Karakoçan-Glimüşakar-Kocadayı-Çclebi grup köyyolunun stabilize kaplama yapıl
ması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
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2. Karakoçan-Akarbaşı köy yolunun stabilize kaplaması 1995 yılı programında olup, yılı içe

risinde yapılacaktır. Çan Karacan köy yolunun stabilize kaplaması ise bütçe imkânları dahilinde 
ileriki yıllar programında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
4, - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ Keban İlçesine bağlı bazı köylerin yol ve 

köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6581) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Gemil Tunç 

Elazığ " • • 
Soru : 1. Elazığ ili Keban İlçesi Keban-Akçatepe-BasakiNAkuşağı köy yolları emanet stabli-

ze programı ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Keban ilçesi Keban-Beydeğirmeni-Çakmaklı arası, Aslantaşı Keban Bağlantısı 
köy yolları köprü yapımı ne zaman gerçekleşecektir? 

T . C : ' • ' . ' . ' • ' • ' . . • ' " ' ' " : : . ; ; . , : 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/583 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4; 1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6581 -13809/50092 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Keban-Akçatepe-Baskil-Akuşağı köy yolunun stabilize kaplaması geçmiş yıllarda yapılmış-
tır. •'•:.'.: 

2. Keban-Beydeğiırneni-Çakmaklı arasında köprü yapılması gereken yer yoktur. Aslankaşı-
Keban bağlantısı yol güzergâhında menfez yapılması gerekmektedir..Bütçe imkânları dahilinde ile
riki yıllar programında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

5. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesine bağlı bazı köylerin 
yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6582) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
" • ' - . . ' , • • • Elazığ 
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Soru : 1. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Kovancılar-Mağara-Gedikyurt, Şenova-Yamaçova, köy 

yolları stablize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Osmanağa^ Ekinbağı-Kolluca köy yolları stablize yol çalışması 
ne zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Aşağı ve Yukarıkösekazanlar köy yollan stablize yol çalışmala
rı ne zaman yapılacaktır? 

, T . C • . • ' • . 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/579 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6582-13810/50093 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kovancılar-Mağara-Gedukyurt ve Şenova-Yamançova köy yöllannın stablize kaplaması 

ileriki yıllar programında değerlendirilecektir. 

2. Kovancılar-Osmanağa köy yolu stabilize kaplamalı olup, malzemeli bakımı yapılacaktır. 
Ekinbağ-Kolluca köy yollarının 1993 yılında asfalt kaplaması yapılmış olup, stabilize kaplamaya 
gerek yoktur. 

3. Kovancılar-Aşağıköse köy yolunun stabilize kaplaması 1994 yılı içerisinde yapılmış olup, 
Yukan Kösekazanlar köy yolunun stabilize kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu , 
Devlet Bakanı 

6. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağlı bazı köylerin yol 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : 1. Elazığ İli Maden ilçesi Eğrikavak-Naldöken köy yolları stablize yol çalışması ne za

man yapılacaktır? 
2. Elazığ İli Maden İlçesi Yeşilova-Küçükova, Kaşlıca köy yolları stablize yol çalışması ne za

man yapılacaktır? 

T.C. • ' 
Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/578 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6583-13811/50094 sayılı yazınız. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Maden-Eğrikavak-Naldöken grup köy yolunun Eğrikavak köyüne kadar olan bölümü stabi

lize kaplama olup, Eğrikavak-Naldöken arası bütçe imkânları dâhilinde ileriki yıllar programların
da değerlendirilecektir. 

2. Maden-Küçükova köy yolu malzemeli olup, stabilize kaplamasına ihtiyaç yoktur. Yeşilova 
köy yolunun 1995 yılı içerisinde malzemeli bakımı yapılmıştır. Kaslıca köy yolunun stabilize kap
laması mevcut olup, 1995 yılı içerisinde malzemeli bakım çalışması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ-Palu İlçesine bağlı bazı köylerin yol so

rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (716584) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : 1. Elazığ İli Palu İlçesi Palu-Damlapınar, Hasbey, Yayİacık köy yollan stâblize yol ça

lışması ne zaman yapılacaktır? 
2. Elazığ İli Palu İlçesi Bozçanak, Gökdere-Akbulut köy yolları stabilize yol çalışması ne za

man yapılacaktır? 

' . . T . C . • . ' ; • •• ! • / - • ' • • ; - • • • 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/577 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6584-13812/50095 sayılı yazınız. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Palu-Damlapınar-Hasbey-Yaylacık ve Bozçanak köy yollarının stabilize kaplama yapıl
ması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Gökdere-Akbulut köyü güvenlik nedeniyle boşaltıldığından şimdilik stabilize kaplama yapıl
masına gerek görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı , - . . . • • 
8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivrice İlçesine bağlı bazı köylerin yol 

sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (716585) 
• . . ' ' • • • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

- . Elazığ 
Soru : 1. Elazığ İli Sivrice.İlçesi Sivrice-Yaruşağı-Tahtikler köy yolları stabilize yol çalışma

sı ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Sivrice ilçesi Öğrük-Dikmen köy yollan stabilize yol çalışması ne zaman yapıla- • 
çaktır? 

• T . G . ' ' . • . - . _ • . ' , ; 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/576 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Öl.O.GNS.0.10.00.02-7/6585-13813/50096 sayılı yazınız. , 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Sivrice-Yeruşağı-Tahtikler-Dikmen-Öğrük köy yolunun stabilize kaplaması bütçeimkân
ları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

. 9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin yol 
sorununa, ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6586) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Keban İlçesi Çalık, Bükümlü arası tesviye ve onarımı ne zaman yapılacak-. 
tır? 

2. Elazığ İli Keban İlçesi Aslanlı-Derince arası tesviye ve onarımı ne zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Keban İlçesi Altınkaya-Çevrekaya merkezden Çevrekaya Mezrası yolunun tesvi
ye ve onarımı ne zaman yapılacaktır? 

• T . C . ' • • • • • . . • 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/575 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6578-13806/50097 sayılı yazınız. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Keban-Çalık-Büklümlü yolunun onarımı ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

2. Keban-Aslanlı-Derincc arasındaki yolun tesviye ve onarıma ihtiyaç olmayıp gerekli olan 
malzemeli bakımı 1995 yılı içerisinde yapılmıştır. 

3. Keban-İKurşunkaya-Çevrekaya grup köy yolu standartlara uygun stabilize kaplamalı yol 
olup, onarıma ihtiyaç bulunmamaktadır. Çevreköy mezrası yolu ileriki yıllar programlarında değer
lendirilecektir. ( 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin yol 

sorununa ilişkin sorusu ve[DevletBakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6587) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

\ Ahmet Cemil Tunç 

'.• ''-..' Elazığ :. 
Soru : 1. Elazığ ili Keban ilçesi Kopuzlu-Sülcymanİı-Bahçeli arası stabilize yol ne zaman ya

pılacaktır? 
2. Elazığ İli Keban İlçesi Akgömlek-Karaçor mezra arası ve Akgömlek-Çıban Mezrası arası 

menfez yapımı ne zaman gerçekleşecektir? 

3. Elazığ İli Keban İlçesi Ulupmar-Aslantaş arası ve Aşağıçakmak-Bademli yollarının asfalt 
yapılması ne zaman gerçekleşecektir? 

. . ' ' , ' "'"'• f . C . .: : ] \ • • ' ' : ' . ; \ :- •' 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 .'•'••. 
Sayı: B.02.0.014/564 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6587-13815/50098 sayılı.yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Keban-Kopuzlu-Süleymanlı-Bahçeli köy yolunun stabilize kaplaması bütçe imkânları dahi
linde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

2. Keban-Akgömlek-Karaçor ve Akgömlek-Çıban mezralarının menfez yapımları bütçe 
imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

3. Keban ilçesi Ulupınar Aslantaş arası Ve Aşağıçakmak-Bademli yollarının saflatlanması büt
çe imkânları dahilinde ileriki yıllar programında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Baskil İlçesine bağlı bazı yerleşim bi

rimlerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/6588) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ' 
Soru : 1. Elazığ îli Baskil İlçesi Konalga-Saluşağı Mezrası arası yol onarımı ne zaman yapıla

caktır? 

2. Elazığ İli Baskil İlçesi Konalga Direk Mezrası, Konalga Kurucu Mezrası yol onarımı ne za
man yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Baskil İlçesi Konalga Altmuşağı yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 

4. Elazığ İli Baskil İlçesi Harabakayış-Kardeşler, Yaylanlı yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 
: • ' . T - C . • . 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/565 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6588-13816/50099 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Baskil-Konalga-Saluşağı mezrası köy yolunun onarımı 1995 yılı programında bulunma

maktadır. Ancak ileriki yıllarda programa alınarak onarımı yapılacaktır. 
2. Baskil-Konalga-Dilek, Konalga-Korucu mezraları yollarının onarımı da ileriki yıllarda 

programa alınarak yapılacaktır. 
3. Baskil-Konalga-AItınuşağı köy yolunun onarımı ileriki yıllarda bütçe imkânları dahilinde 

programa alınacaktır. 

4. Baskil-Harabakayış-Kardeşler köy yolunun onarımı ileriki yıllar programında değerlendiri
lecektir. Baskil yaylanlı köy yolunun onarımı ve stabilize kaplaması 1994 yılında yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Maden-Davudan ve Çitli Hılmder ma
hallelerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/6589) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Soru : 1. Elazığ Maden İlçesi Davudan, Çitli Hılınder Mahallesi yollan sanat yapısı ve stabi
lize çalışması ne zaman yapılacaktır? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/566 

Konu : Soru Önergesi 

7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 7 

7.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6589-13817/50100 sayılı yazınız. , 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Maden-Kayalar (Davudan) köy yolunun stabilize kaplaması ve menfezlerin yapılması ileriki 

yıllar programlarında değerlendirilecektir. ' 
Maden-Çitli köy yolunun 1993 yılında asfalt kaplaması yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Ancak İlçesine bağlı bazı köylerin yol 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6590) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.\ 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Ancak İlçesi Arıcak-Ilıcak arası yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Ancak İlçesi Kayahisar-Boğazlı Mezrası arası yol onarımı ne zaman yapılacak
tır?''. ' 

3. Elazığ İli Ancak İlçesi Küplüce-Uçocak köyleri arası yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 

4. Elazığ İli Ancak İlçesi Kutluğun, Yoğunbilek, Bozçavuş köyleri yol onarımı ne zaman ya
pılacaktır? 

5.. Elazığ İli Ancak İlçesi Karakaş-ÇeVreci-Haberci köyleri yol onarımı ne zaman yapılacak
tır? . 

6. Elazığ İli Ancak İlçesi Yaylabaşı ve Bükardı köyleri arası yol onarımı ne zaman yapılacak
tır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.014/571 
Konu : Soru Önergesi 

7.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6578-13806/50101 sayılı yazınız. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Arıcak-Ilıcak mezrası yolunun onarımı bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programın
da değerlendirilecektir. 

2. Arıcak-Kayahisar-Boğazlı mezrası yolunun onarımı 1994 yılında yapılmıştır. 

3. Arıcak-Küplüce-Üçocak köy yolunun onarımı ve stabilize kaplaması geçmiş yıllarda yapıl
mış olup, onarım yapılmaya ihtiyaç yoktur. ' 

4. Kutlugün-Yoğunbilek Bozçavuş köy yolunun onarımı yapılmış olup, onarıma ihtiyaç yok
tur. 

5. Karakaş-Haberci köy yolunun onarımı 1994 yılı içerisinde yapılmış olup, Çevrecik köy yo
lunun onarımı 1995 yılı içerisinde yapılacaktır. 

6. Arıcak-Yaylabaşı-Bükardı köy yolunun onarımı 1994 yılında yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı ""T, 
14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkeze bağlı bazı köylerin yol soru- , 

nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nıın yazılı cevabı (7/6591) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ Merkeze bağlı Yalnızdamlar-Camiipınarlı köyleri arası yol onarımı ne zaman 
yapılacaktır? . 

2. Elazığ Merkeze bağlı Sarıtosun-Danalı köyleri arası yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 
3. Elazığ Merkeze bağlı Hoş-Seki Mezrası arası yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 
4. Elazığ Merkeze bağlı Öküzuşağı-Okulu köyleri yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 
5. Elazığ Merkeze bağlı Öküzuşağı-Güngörmüş Sakalar arası köy yolu anarımı ne zaman ya

pılacaktır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı: B.02.0.014/563 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6591-13819/50102 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Merkez-Yalnızcamlar Cami ve Pınarlı mezralarının yol onarımı ileriki yıllar programların

da değerlendirilecektir. 

2. Merkez-Santosun-Danalı mezrası arasındaki yol hizmet haritalarımızda yer almadığından 
yapılamamış olup, her iki mezranın ayrı ayrı yolu mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
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75. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesine bağlı batı köylerin 

yol ve köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6592) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
'' • .Elazığ _'. 

Soru : 1. Elazığ İli Kovancılar İlçesi ÇelebirSultanbağ-Selimköyü ve İğdeli köylerinin yol ge
nişletilmesi ve kumlanması çalışmaları ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Kovancılar ilçesi Çelebi ve Osmanağa arası köprü ve menfez yapılması ne zaman 
gerçekleşecektir? 

3. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Yenidam ve Bülbül köylerinin yollarının asfaltlanması ne zaman 
gerçekleşecektir? 

. • ' ' ' ' . • . • ' . . • . ' 

T.C. ..' 
Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/567 
Konu : Soru Önergesi ! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/6592-13820/50103 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

, 1 . Kovancılar-Çelebi-Sultanbağ-Selimkonu köy yolunun onarımı 1995 yılı programında yer 
almakta olup, yılı içerisinde yapılacaktır. İğdeli köy yolunun stabilize kaplaması ise geçmiş yıllar
da yapılmıştır. 

2. Kovancılar-Çelebi ve Osmanağa köy yoluna köprü yapılması bütçe imkânları dahilinde ile-
riki yıllar programında değerlendirilecektir. 

3. Kovancılar-Yenidam ve Bülbül köy yolunun asfalt kaplama yapılması bütçe imkânları da
hilinde ileriki yıllar programında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

DevletBakanı 
16.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı yerleşim 

birimlerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(716593) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
Ahmet Cemil Tunç 

' Elazığ 
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Soru: 1. Elazığ İli Karakocan ilçesi Üçbudak-Dedeali Mezrası arası yol onarımı ne zaman ya

pılacaktır? 

2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Değirmendere, Çalkaya, Saruhan Çelik Mezrası yol onarımı ne 
zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Karakocan İlçesi Yoğunağaç-Karasakal arası yol onarımı ne zaman yapılacaktır? 

TC. ' 
Devlet Bakanlığı . ' 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/572 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi Y28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6593-13821/5Û104sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1-2. Karaköçan-Üçbudak köyü Dede ve Ali mezrası yolları ile Değirmendere-Çalkaya-Saru-

han-Çelik mezrası köy yollarının onarımı bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir. 

3. Karakoçan-Yoğunağaç-Karasakal köy yolunun onanmı ilave ödenek bulunduğu takdirde 
değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ-Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6595) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

; Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Karakocan İlçesi Kalecik köyü stabilize yol çalışması ne zaman yapılacak
tır? . , , '•' ' ' 

2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Bahçecik Köyü Stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Karakocan İlçesi Kızılpınar-Ycnikaya-Tatlıca Mezrası-Çavuş yolu stabilize yol 
çalışması ne zaman yapılacaktır? 

4. Elazığ İli Karakocan İlçesi Mahmutlu-Mirahmet-Yüzev-Yemişli-Çanakçı grup yolu stabili
ze yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

5. Elazığ İli Karakocan İlçesi Durmuşköy yolu stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

T . C . i - . . - . - •• 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
Sayı': B.02.0.014/568 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.OLO.GNS.0.10.00.02-7/6595-13823/50/06 sayılı yazınız. 

' ' • • 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Karakoçan-Kalecik köy yolunun stabilize kaplaması mevcuttur. 

2. Karakoçan-Bahçecik köy yolunun stabilize kaplaması mevcuttur. 

3. Karakoçan-Çavuşlu-Kızılpınar-Yenikaya köy yolunun onarımı 1995 programına alınmıştır. 
Yılı içerisinde onarımı yapılacaktır. 

4. Karakoçan-Mahmutlu-Mirahmet-Yüzevler-Yemişli-Çanakçı köy yolu stabilize kaplamalı 
olup, basımı yapılacaktır. 

5. Karakoçan-Durmuş köy yolu stabilize kaplaması geçmiş yıllarda yapılmış olup, bozulan kı
sımlara imkânlar dahilinde malzemeli bakım yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ-Merkeze bağlı bazı köylerin yoluna iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1 . Elazığ İli Merkeze bağlı Tohumlu-Sarılı yolu ne zaman asfaltlanacaktır? 

2. Elazığ Merkez Sarıkamış köyünün 2 kat asfaltlaması ne zaman yapılacaktır? 
3. Elazığ Merkez Konaklamaz, Gedikyolu, Aşağıbağ, Koçkale köy girişleri ne zaman asfaltla

nacaktır? 

'•'.', T.C.' 
Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/562 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6601-13829/50112 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Elazığ-Merkez-Tohumlu-Sazlı köy yolu 1995 yılı programı dahilinde yapılmış olup, yolun 
asfalt yapısının ikmalinden sonra asfalt programına dahil edilerek yapılacaktır. 

2. Merkez-Sarıkamış köy yolunun 2 nci asfalt kaplama işlemi 1993 yılında yapılmıştır. 

3. Merkez-Konaklamaz-Gedikyolu-Aşağıbağ köy yolları 1995 yılı programında olmayıp, ile-
/ riki yıllarda programa alınacaktır. 

Merkez-Koçkale köy yoluna da 1992 yılında asfalt kaplama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar-Çaybağı yoluna ilişkin so

rusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6604) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Çaybağı yolu 2 nci kat asfalt yapılması ne zaman gerçek
leşecektir? 

T . C . . • • ' • . 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/586 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6604-13832/50115 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Elazığ-Kovancılar İlçesi Çaybağı nahiyesi yolu T.CK. ağında olup, Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünde yapılacak işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Baskil-Eski Köyün yoluna ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6605) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ Baskil İlçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler-Kutlugün bağlantılı yolun asfaltlanma
sı ne zaman yapılacaktır? 

• T.C. . 
Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/569 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6605-13833/50116 sayılı yazınız. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi İncelenmiştir. 
Baskil-Eskiköy-Hacıhüseyin|er-Kutlugün grup köy yolunun standartlara uygun olmaması ne

deniyle asfalt yapılması mümkün değildir. Yol standartlarının uygun hale gelmesinden sonra asfalt 
yapılması için program teklifi yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kırathoğlu 
DevletBakanı 

21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkez-Koilük Alpagut Köyü yoluna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kırathoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
' Elazığ ' . 

, Soru : 1. Elazığ İli Merkez Kozluk Alpagut Köyü stabilize yolun asfaltlanması işi ne zaman 
yapılacaktır? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.014/584 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6608-13836/50119 sayılı yazmiz. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Elazığ-Merkez-Kozluk-Alpagut köy yolları stabilize kaplı olup, asfalt kaplaması ileriki yıllar 
programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 

22. - Elazığ Milletvekili Ahmet,Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar-Gedikyurt ve Bayramyazı 
köyleri arasındaki yola ilişkin sorusu ve DevletBakanı Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6609) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kırathoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 v 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ ili Kovancılar İlçesi Gedikyurt ve Bayramyazı köyleri arası yolun kurulanma
sı ne zaman yapılacaktır? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/585 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/6609-13837/50120 sayılı yazınız. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Elaziğ:Kovancılar-Gedikyurt ve Bayramyazı köyleri arasında yapımı talep edilen yol köy yol

ları ağında bulunmadığından herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

x Devlet Bakanı 

23.-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ'a bağlı bazı köylerin yol sorununa iliş
kin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6621) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
Ahmet Cemil Tunç 

' . ' • ' • . • • • . ' • ' • ' • ' • • " ' ' E l a z ı ğ 

Soru : .1. Elazığ İli Ancak İlçesi Erimli Güvenevler ve Güleç Mahallesi yollarının stabilizesi 
ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Alacakay-Maden arası köy yollarının asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 
3. Elazığ İli Alacakaya-Çataklı yollarının asflatlanması ne zaman yapılacaktır? 

4. Elazığ İli Sivrice-Dörtbölük-Çatakkaya yollarının asflatlanması ne zaman'yapılacaktır? 

5. Elazığ İli Sivrice-Gözeli-Kalaba yollarının asflatlanması ne zaman yapılacaktır? 

;T.C. . '• 
Devlet Bakanlığı s 7.6.1995 

Sayı: B.02,0.014/561 ' . 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6621-13849/50132 sayılı yazınız. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Elazığ-Arıcak-Erimli-Güleç-Güvenevler köy yolunun stabilize kaplaması 1995 yılı yapım 

programında yer almaktadır. 
2. Alacakaya-Maden arası ilçe yolu TCK yol ağında yer aldığından Köy Hizmetleri Genel Mü

dürlüğünce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 
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3. Alacakaya-Çatallı köy yolunun asfalt kaplaması yolun başlangıcı olan Maden Alacakaya 

yolunun asfaltlanmasından sonra değerlendirilecektir. 
4. Sivrice-Dörtbölük-Çatalca köy yolunun asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında 

değerlendirilecektir. 

5. Sivrice-Gözeli-Kalaba köy yolunun asfalt kaplaması yolun standart hale getirilmesinden 
sonra değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç 'un, Elazığ 'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin yol

larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6624) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : 1. Elazığ Merkez Hoşköy-Akmezra köy yollan sanat yapısı ve stabilize yol çalışması 

ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ Keban İlçesi Çalık-Büklümlü, Aslanlı-Derince, Altınkaya köy yolları sanat yapısı ve 
stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Keban İlçesi Akgömlek-Karaçor Mezrası arası sanat yapısı ve stabilize yol çalış-! 

ması ne zaman yapılacaktır? 
T.G. 

Devlet Bakanlığı 7.6.1995 
: Sayı: B.02.0.014/573 

Konu : Soru Önergesi . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6624-13852/50135 sayılı yazınız. . 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Merkez-Hoşköy-Akmezra köy yolu stabilize kaplamalı olup, bozulan kesimlerde bütçe 
imkânları dahilinde malzemeli bakım yapılacaktır. 

2. Kebari-Çallık-Büklümlü köy yolunun onarımı yapıldıktan sonra bütçe imkânları dahilinde 
ileriki yıllarda programa alınarak stabilize kaplanacaktır.. Keban-Aslanlı-Derince-Altınkaya köy 
yolları stabilize kaplamalı olup, sanat yapılan mevcuttur. ' 

3. Keban-Akgömlck-Karaçor mezrası yolunun sanat yapılan ve stabilize kaplaması bütçe 
imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar'a bağlı bazı köylerin yalla

rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (716626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Tatarköyü, Çiftlik, Aşağıdemirci ve Yukarıdemirci köy
leri yolları sanat yapısı ve stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Kayalık, Yılbaşı, Göçmez köy yolları sanat yapısı ve stabilize 
yol çalışması ne zaman yapılacaktır? 

T.C. ' ' 
Devlet Bakanlığı \ 7.6.1995 

Sayı :B.02.0.014/574 ' 
Konu :• Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6626-13854/50137 sayılı yazınız. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kovancılar-Tatar-Çiftlik köy yollan stabilize kaplamalı ve sanat yapılı olup, bozulan kesim
lerde imkanlar, dahilinde malzemeli bakım yapılacaktır. Kovancılar-AŞ. Demirci-Yk. Demirci köy 
yollarının stabilize kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

2. Kovancılar-Kayalık Yılbaşı, Göçmezler köy yollarının sanat yapısı ve stabilize kaplama ya
pılması ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Ağın-Ortayabanlı-Aşağıydbanlı köyle
rinin yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6627) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim; 7.4.1995 

' Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Ağın İlçesi Ortayabanlı-Aşağıyabanlı köyleri arası yol onarımı ne zaman 
yapılacaktır? 
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Devlet Bakanlığı 7.6.1995 

Sayı: B.02.0.014/570 

Konu : Soru Önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6627-13855/50138 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

• Ağın-Ortayabanlı-A. Yabarlh köy yolunun onarımı bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar 
programlarında değerlendirilecektir. . " . . . . . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

DevletBakanı 

I, '• 
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1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER. 

t .— Devlet Planlama Teşkilatı Kurutuş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Karaı-name ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

.-(Dağıtma tarihleri :"29.4.1992; 2.7.1992) 

2. -— Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno> 
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992)' 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu • Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6/7.1992) ; 

4. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 'Sayılı. 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, î/52, 1/62) 
(S. Sayısı : İ16) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları '(1/9)-(S.' Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) \ 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları 0/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)" 

X 7. - -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 Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. —- Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil $ı.vgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Sonışturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE • 
' KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10,1993) ; 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 0/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(İ/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi •: 31,12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lıitfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi :, 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 3.2,1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlan (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (St Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 

' • • • — ' 3 — 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 20. — Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, 
Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Ka
nununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Halckıında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihî : 
2.6.1995) 

X 21. —- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) ' ' 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe fco-
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) . 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

30. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleıli ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

31. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat 
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Ya-
zıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 5.5.1995) 

33. — Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı : 842) (Dağıtma 
tarihi : 23.5.1995) 

34. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

35. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi vo Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

36. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem §emsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 .Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün* 
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

37.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan vo Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı "Ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) . 

39. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Halckında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

40. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 41. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

42. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

43,, — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
YapılmavSina Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2*4.1993) 

. 44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına 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 tarihi: 4.3.1993) 
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45. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

46. —' Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
vo 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioglu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaklcmokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üe İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

48. —. 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

49. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili 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 komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

53. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

54. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

55. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tovfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

56.— 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) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

57. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşki* 
tatmin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

58. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge 'Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı s 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 59. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
.16.2.1993) 

60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Vetrilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.U993) 
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X 61. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Ss Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 net Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıları Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

63. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

64. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

65. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

. 66. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S*-Sayısı.: 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

67- — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İli 77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25r2.1992) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 



7 
•..'. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ~ 

;-;-; KOMİSYONLARDAN''GELKNDtĞER İSLER 

7 1 g — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Af fi Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Bk Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

72.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına'-Dair Kanun Teklifi ve Bayındnlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

73, — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) , 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S* Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

.'75, —.'Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve .3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin 'Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi ; 21.9.1992) 

76. —Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77...— Aydın -Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Sf Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

78. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S< Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

- 79.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiş tir.ilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

' ; — 10 — 
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10,1992) 

82. ~ İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) ; 

83. — İstanbul 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 Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

84. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko-
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10 1992) 

86. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — Adlı Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

88. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu -Raporu -
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

89. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihî : 5.11.1992) 
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90. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

91.*— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Afû Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı •:' 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

94. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, -3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin'İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

95. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

97. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

98. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

_- 12 — ' , . 



7 
' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

100. —. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.L1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102..— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612'Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teldifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

104. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

105. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) ' . - • ' • 

106. — Aydın "Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

108, — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
FCabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

109. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 
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110. --Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
'i479 Sayılı Esnaf ve.Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

111. — İki 11 ve Beş İlçenin Âdının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının; İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi., ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

113. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzımcu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

11.4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması. ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair ."Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6 4.1993) 

115. — Samsun Milletvekili • tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilat! Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı.: 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

116. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : î 3.4.1993) 

117. -—••Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve. Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

118j — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

H9. ••-- Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S, Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

120. --- Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu-Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve .Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Saj'isı': 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

_ 14 — 
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121V— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu -Kurum ve Kuruluşların?! 
Tik Defa Memur, İşçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) • 

122 — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye. Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) ' • • _ . . 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışmda Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

125. — Çorum. Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, İ l l i Sayılı Askerlik .Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

127. —- Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 

•7.12.1993) 
128. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 

Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 129. — Hatay Milletvekili Aü Üyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi. :.31.12.1993) 

130r — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etera Ke-
iekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun. Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

131, __ Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 132. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi:10.2İ1994) 

133. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134. — Bursa Milletvekili Fethi Akfcoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı iş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

135. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

136. -•. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Yükseköğretirn Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

138. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

139. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve, 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

' " • • - ' • ' . . • ' : . ' - . — ı s — 
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141. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) • • ' - - ' 

142. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

143. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

144. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

145. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :; 
23.3.1994) 

146. — Adliye Mahkemeleri üe Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) > 

147. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

149. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin ^Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edinfiirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151j — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S Atış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa-

— 17 — (120 nci Birleşim) 
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

153. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde ilave; Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

157. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

158. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

159. —- Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 160. —- Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmliş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli' 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

161. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

— 18 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

162. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 163. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

164. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarırn, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

165. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında.Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

167. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'İn, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

169. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

X 170. •— Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

171.— Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

— 19 — 
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172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı ': 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174.— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175, — Çorum Milletveküi Muharrem Ş/emsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Rapora (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176.'—. Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Şayıli Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 18L— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa-ı 
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) . -
X 184. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 
X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'm; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) ~ 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kamun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 192. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11M994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasmda Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-
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sarısı, ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu <l/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 198, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994) 
XI 199. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporl/^ı (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 200. — Türkiye O ,nhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Libisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savurana ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

201, — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-* 
rihi : 28.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 203. — T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 204. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
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205. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

206. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları-(1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) • 

207. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 211. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

214. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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215. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
İ0.2.1995) • ' . • / . . . - • . 
X 217a — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri ICanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

218. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 219. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 78.7) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

220. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

221., — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ye İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal-'. 
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Almma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X232. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmın ve -Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

233. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fılcra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

234. —Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir. Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 
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235. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236.— Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve KöyişlerL Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1.156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

237. —; İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S, Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
X 238. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 
X 239. —. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De

ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli : 29.3.1995) 

240. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi.': 29.3.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarimadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

242. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

243. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtü-
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züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi ; 18.4.1995) 

X 244. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 
X 246. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 
X 247. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa. Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi.: 26.4.1995) 

250. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

253. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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254. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

255. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler vo 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak-. 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci,Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

257. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı. : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

258.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi :: 2.5.1995) 

259. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

260. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Halckındalci Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

261./— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma' önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

262. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 
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- 263. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

265. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

266. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

267* — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi••: 5.6.1995) 

268. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin 'Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. —--İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

270. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

271. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 'Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 
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272. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı: 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 273. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 838) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili T\ırhan 
Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep 
Milletvekili Âbdülkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkan
vekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin. 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa 
Milletvekili Tevfîk Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet 
Yazıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, Çanakkale 
Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletveki
li Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 2/1133, 

2/1228, 2/1246, 2/1284) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve aynı kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz ile. bu teklife ait gerekçe ili
şikte sunulmuştur. 

•Gereğini arz ederiz, saygılarımızla. 
Turhan Tayan 

Bursa 
DYP Grup Bşkv. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ANAP Grup Bşkv. 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

CHP Grup Bşkv. 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
DYP Grup Bşkv. 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 
Abdullatif Şener 

Sivas 

GEREKÇE 
Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz zaman içerisinde çeşitli sebeplerle okudukları 

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri kesilme durumuna gelmekte veya ilişikleri kesilmektedir. 
Çok zor şartlar altında Yükseköğretimdeki eğitimlerini sürdürme çabası içerisindeki öğrenciler, 
farklı ders geçme ve sınav yönetmeliklerinden kaynaklanan farklı uygulamalar yüzünden okuduk
ları yükseköğretim kurumlarından ilişikleri kesilebilmektedir. 

Sayıları binlerle ifade edilebilen ve mağdur duruma düşen bu öğrencilerimizi yeniden Yük
seköğretim imkânına kavuşturmak için bir fırsat, bir imkân daha verilerek; imtihan hakkı tanınma
sı adalet ilkeleri, hoşgörü kuralları ve fırsat eşitliği prensipleri ile de bağdaşmaktadır. 
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Bu mağdur durumdaki öğrencilerimize yeniden okuma imkânı verilerek ve topluma kazandır
ma çabasının ilk basamağı olacak olan söz konusu teklifimiz ile ayrıca; bundan böyle Yükseköğ
retim öğrencilerinin eğitim-öğretim süreleri ile ilgili; 2547 Sayılı YÖK Kanununun 44 ncü madde
sindeki düzenlemeyle de bu konuya köklü çözümler getirilmektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na İki Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 
Fuat Çay H.BasriEler 

Hatay Edirne 
Mustafa Doğan Haydar Oymak 

Gaziantep Amasya 
İbrahim Özdiş Uluç Gürhan 

Adana Ankara 
GEREKÇE 

Yükseköğretim kurumlarının sayısında artış yapılması gibi uygulamalara bakıldığında üniver
site mezunu insan sayısının çoğaltılmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Üniversite öğretimi Türkiye insanının niteliğini yükselten önemli bir unsurdur. 
Her üniversite öğrencisinin devlete maliyeti oldukça yüksektir. Bu maliyet gözönüne alındı

ğında, bir süre öğretimini yapmış ve çeşitli nedenlerle okulla ilişkisi kesilmiş insanlara yeni bir ola
nak sağlanarak öğretim sürelerini bitirmelerine fırsat verilmesi ekonomik açıdan da yararlıdır. 

Ülkedeki burs olanaklarının kısıtlılığı dikkate alınınca, öğrencilerin bir kışımı hem okuyup, 
hem de çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu ise, öğrencilerin başarısını etkilemektedir. Özellikle 
yüksek lisans seviyesinde bu sorun daha da Önem kazanmaktadır. 

Günümüzde yüksek lisans ve uzmanlaşma yalnızca akademik alan için değil, pek çok özel sek
tör kuruluşları için de gerekli olmuştur. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için yüksek lisans eğitimle
rine başlamış ancak başarı ile tamamlayamamış öğrencilere, eğitimlerine devamı için yeni bir hak 
verilmesi gerekmektedir. 

HATAY MİLLETVEKİLİ FUAT ÇAY VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
Yükseköğretim Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aşağıdaki iki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE: Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1992-1993 öğretim yılı sonun
da her ne suretle olursa olsun başarısız sayılmaları nedeniyle öğretim kurumlarından ilişiği kesilen 
öğrencilere, bu kanun yayımı tarihinden başlayarak iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına 
başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine neden olan her ders için iki sınav hakkı verilir. Sı
navlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan 
edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olmadıkları dersler için bir bütün
leme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Bu sınavlarda 
başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle, 44 ncü jnaddedeki sınırlar içinde öğrenimleri-
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ne devam ederler. Durumları 44 ncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile 
ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE : Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış ancak 
daha sonra çeşitli nedenlerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları (lisansüs
tü ders sınavı, yeterlilik sınavı ve tez sınavı gibi) basan ile tamamlayamayarak kayıtları silinenle
re bu aşamalarda, bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde başvurmaları halinde bir 
hakverilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 4.11.1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 

geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, bu tekilfe ait genel gerekçe ve madde gerekçe
leri ekte sunulmuştur. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 12.1.1994 
Tevfik Diker 

Manisa 

GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda genç nüfusun Yükseöğrenim'e olan aşın ilgisi nedeniyle Yükseköğretim Kurum-
ları'nda belli ölçüde yığılmalar olmakla birlikte, bir faklüte veya yüksekokula girme hakkını kaza
nan öğrenci sayısı genel talep içerisinde oldukça azdır. Her türlü maddi ve manevi fedakarlıklara 
katlanarak bir Yükseköğretim Kurumu'na girmeyi başarmış öğrencilerin bazen Yükseköğretim 
Kurumlarındaki öğretim kadrosu ve fiziki ortam yetersizliği nedeniyle öğrencilerin Yükseköğretim 
Kurumu'na intibaklarında güçlükler görülmektedir. Bu intibaksızlıklar ve yeterli öğretim kadrosu
nun ve yurtların olmayışı öğrenciler arasındaki başarı oranının düşmesine neden olduğu gibi, bazı 
öğrencilerin büyük güçlüklerle elde ettiği öğrencilik haklan da bu nedenlerle yitirilmektedir. 

Daha önce de olduğu gibi, devletin ve Yükseköğretim Kurumlan'nın da bu olumsuz halin 
meydana gelmesinde payı olduğu düşünülerek öğrencilere ek haklar verilmesi hakkaniyete uygun 
olacağı gibi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin tatbikatına da bu vesile ile olanak sağlanacaktır. 

İşbu kanun teklifi çeşitli nedenlerle öğrencilik haklarını kaybeden gençlerimize yeniden oku
ma fırsatı verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Birinci maddeyle 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na geçici 

bir madde eklenerek Yükseköğretim Karumları'nın hazırlık sınıfı ve diğer sınıfları kapsayacak bi
çimde 1990-91 eğitim öğretim yılından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içe
risinde Yükseköğretim Kurumları'yla ilişkisi kesilmiş öğrencilere ek sınav hakkı tanımakta ve bu 
sınavın süre ve yönetimine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

MADDE 2. - Yürütme ile ilgilidir. 

MADDE 3. - Yürürlük ile ilgilidir. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ TEVFÎK DİKER'İN TEKLİFİ 

4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"Geçici Madde; 

Halen, eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1990-91 eğitim ve öğretim yılından, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, her ne sebeple olursa olsun, kurumlan ile ilişkisi kesilmiş veya, ke
silme durumuna gelmiş olanlara, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde il
gili Yükseköğretim Kurumlan'na başvurmaları şartıyla, ilişkilerinin kesilmesine neden olan her 
ders için bir sınav hakkı verilir. 

Sınavlar başvuru tarihini izleyen bir ay içinde yapılacak şekilde ilgili Yükseköğretim Kuru-
mu'nea ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara, başanlı olamadıkları ders için, 
bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme smavalan ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. 

Bu sınavlarda başanlı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanlann öğren
ciliğe intibaklan ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kanun, Yükseköğretim Kurumları'nın hazırlık bölümlerinde okuyanlan da kapsar." 
MADDE 2. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifim gerekçesi ile sunulmuştur. 

Gereği saygıyla arz olunur. 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 

GEREKÇE 

Ülkemizde, lise ve dengi okullardan mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim görme şans ve 
oranları düşüktür. Yeni üniversitelerin açılması dahi bu şans ve oranları yükseltmeye yeterli olma
mıştır. 

Bu amaçla tüm lise ve dengi okullardan mezun olanlara yükseköğretim yapma olanağı araştı
rılırken, ÖSYM sınavlarında başarı göstererek bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş öğrenci
lerin, bu öğrenim sırasında çeşitli nedenlerle ilişkilerin kesilmiş olmasının da gözönündc tutulma
sı gerekmektedir. 

Bir yükseköğretim kurumuna girme beceri ve başarısını göstermiş öğrencilerin, bu beceri ve 
başarı düzeyine ulaşamamış öğrencilere tanınan haklardan yoksun bırakılması eşitlik ve adalet il
keleriyle bağdaşmaz. -
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Bu nedenle, bir yükseköğretim kurumuna girememiş öğrencilere yeni olanaklar sağlanma aşa
masında, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilmiş olan öğrencilere yeni bir sınav hakkı ve ba
şarılı oldukları takdirde öğrenimlerini sürdürme olanağı tanımak zorunludur. 

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ SABRİ YAVUZ'UN TEKLÎFİ 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretimi Kanunu'na Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aşağıdaki geçici mad

de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE - Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1991-1992 eğitim-öğretim yı
lında bu kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş 
veya kesilme durumuna gelmiş hazırlık sınıfı ve diğer sınıflardaki öğrencilere bu kanunun yayımı 
tarihinden, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildi
ği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin 
kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay 
içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda ba
şarılı olamayanlara başarılı olamadıkları dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme 
sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için ön
görülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle kurumlarıyla ilişkileri kesilmiş veya 1993-
1994 eğitim-öğretim yılında kesilecek hazırlık sınıfı ve diğer sınıflardaki öğrencilere, not ortalama
sını yükseltmek üzere diledikleri dersler için bir sınav ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtlan yeniden açılmak suretiyle, 44 üncü maddedeki sınırlar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici İki Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifim gerekçesi ile sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla Yücel Seçkiner 

Ankara 
GEREKÇE 

Teklifin birinci maddesiyle 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na geçici 
bir madde eklenerek Yükseköğretim Kurumları'nın hazırlık sınıfı ve diğer sınıfları kapsayacak bi
çimde 1990-91 eğitim öğretim yılından bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreç içeri
sinde Yükseköğretim Kurumları'yla ilişkisi kesilmiş öğrencilere ek sınav hakkı tanımakta ve bu sı
navın süre ve yönetimine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 
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Teklifin ikinci maddesiyle de Yüksek lisans öğrencilerine bir sınav hakkı getirilmektedir. Gü
nümüzde yüksek lisans ve uzmanlaşma yalnızca akademik alan için değil, pek çok özel sektör ku
ruluşları için de gerekli olmuştur. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için yüksek lisans eğitimlerine baş
lamış ancak başarı ile tamamlayamamış öğrencilere, eğitimlerine devamı için yeni bir hak verilme
si gerekmektedir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜCEL SEÇKİNER'İN TEKLİFİ 
4.11.1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici İki Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. -4.1.1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 1990-91 eğitim ve öğretim yılından, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar geçen süre içerisinde her ne sebeple olursa olsun, öğrenim kurumlan ile ilişkisi kesilmiş 
veya, kesilme durumuna gelmiş olanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içe
risinde ilgili Yükseköğretim Kurumları'na başvurmaları şartıyla, ilişkilerinin kesilmesine neden 
olan her ders için bir sınav hakkı verilir. 

Sınavlar başvuru tarihini izleyen bir ay içinde yapılacak şekilde ilgili Yükseköğretim Kuru
munca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara, başarılı olamadıkları ders için, 
bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış ancak 
daha sonra çeşitli nedenlerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları (lisansüs
tü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlayamayarak kayıtları silinenlere 
bu aşamalarda, bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak Uç ay içinde başvurmaları halinde bir hak 
verilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 3. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Taklefim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

GEREKÇE 

Yükseköğretim Kurumlarında eğitim ve öğretim yapan ve özellikle son sınıfa gelmiş öğren
cilerimiz çeşitli nedenlerle öğrenim yaptıkları kurumlarca ilişikleri kesilmiştir. 
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Bu durum geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizi ve ailelerini olumsuz yönde etkilemek
tedir. Bu olumsuzluklar karşısında gençlerimiz bunalıma sürüklenmekte ve toplumdan dışlanmak
tadır. Bu itibarla hem Devletimizin, hem de öğrenci ailelerinin yardım ve destekleri sonuçsuz kal
maktadır. 

Gençlerimizi yeniden topluma kazandırmak, maddî ve manevî kayıpların da önlenebilmesi 
için bu Kanun Teklifi verilmiştir. 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ NECDET YAZICI'NIN TEKLİFİ 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. -4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - "1992-1993 öğretim yılı sonuna kadar her ne suretle olursa olsun okulla
rından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkilerinin kesilmesine sebep olan dersler için iki sınav hakkı ve
rilir. Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından 
ilan edilir ve uygulanır." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
26.10.1994 

Üniversite ve yüksekokullarda, lisansüstü veya doktora çalışması yapmakta iken, çeşitli ne
denlerle bu haklarını kaybeden öğrencilere yeni bir süre tanınması hakkındaki kanun teklifim ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Atilla Mutman 

İzmir 

GEREKÇE 

Üniversite ve Yüksekokullarımızda okumakta olan öğrencilere, azamî süre içinde okullarını 
bitirememeleri durumunda, zaman zaman ek süre tanınmakta ve başarılı olmalarına az bir süre ka
lan fakat çeşitli nedenlerle süresinde eğitimini tamamlayamayan gençlerimize, ülke kalkınmasın
da daha etkin bir yer sağlamaya yönelik fırsat tanınmaktadır. Ancak, bu gençlerimizden, eğitimle
rini başarılı olarak tamamlamış ve üniversite veya yüksekokul lisans diploması almaya hak kazan
mış olup, kendilerinde daha yüksek düzeyde araştırma yapma heves ve gücü görenlerin yapmakta 
oldukları, yüksek lisans, master ve doktora çalışmalarını bazı nedenlerle süresi içinde tamamlaya
mayanlara, son "öğrenci affı" ile ilgili kanunlarda böyle bir olanak tanınmamıştır. 

Ülkemizde birçok üniversite ve yüksekokulumuzda öğretim üyesi açığı bulunmakta iken, bir
çok zorluğa katlanarak yüksek lisans, master ve doktora çalışması yapmaya gayret eden bu öğren
cilerimize de bir fırsat tanınmasını doğru bulmaktayım. 

Kanun teklifim bu amaçla hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 838) 



İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA MUTMAN'IN TEKLİFİ 

Üniversitelerde ve Yüksek Okullarda, Yüksek Lisans, Master ve Doktora Öğrencilerinden 
Hak Kaybına Uğrayanlara Yeni Süre Tanınması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - Üniversitelerimiz ve Yüksek Okullarımızda, lisans diploması almış olup ta, yük
sek lisans, master veya doktora çalışması yapmaya hak kazanan ancak bu haklanın süresi içinde 
kullanamayan ya da yapmakta olduklan yüksek lisans, master veya doktora çalışmalarını verilen 
sürede tamamlayamayıp hak kaybına uğrayanlara, kanunun yayım tarihinde 5 yıldan fazla ara ver
memiş olmaları kaydıyla, 4 sömerstre (2 yıl) ek çalışma süresi hakkı tanınır. 

MADDE 2. - Bu kanundan yararlanmak için, bu kanun kapsamındaki öğrencilerin, kanunun 
yayım tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde ilgili Üniversite veya Yüksek Okul yönetimine 
başvurmaları gerekmektedir. 

MADDE 3 . - B u kanun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kânun teklifimiz ile bu teklife ait gerekçe ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 4.11.1994 
Süleyman Ayhan Halil Demir 

Çanakkale x Aksaray 
Cafer Keser oğlu Baki Durmaz 

Sinop - Afyon 
Ahmet Kabil İsmail Kalkandelen 

Rize Kocaeli 
İsmail Karakuyu Ali İbrahim Tutu 

Kütahya Erzincan 
Hasan Kılıç Salman Kaya 

Ordu Ankara 
EtemKelekçi 

Afyon 

GEREKÇE 

Üniversite eğitimine başlamış gençlerimizin büyük çoğunluğu normal liselerden gelmiş, hiç 
bir vasfı olmayan öğrencilerdir. Bu gençlerimizin Üniversitelerden ilişiğinin kesilmesi, onları top
lum için tüketici konumuna getirmektedir. Bu gençlerimizin topluma yararlı kişiler haline gelme
leri için üniversitelerini bitirebilmeleri gerekmektedir. > 

Büyük çaba, masraf ve umutlarla üniversitelere girme başarısı göstermiş gençlerimiz, üniver
site hayatı boyunca pek çok sorunla karşılaşmakta, öğrenim masrafları ve hayat pahalılığı ülkemiz 
şartlarında aileleri ve kendileri için büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu zorluklar altında son sınıf
lara kadar gelip bu sınıflardan ders alma ve verme başarısını gösteren pek çok öğrencinin mevcut 
yasalar gereğince ilişkilerinin kesilmesi, 15-20 yıllık bir eğitim ve öğretim hayatlarını heba etme
sinin yanısıra, toplum içerisinde bir hiç haline gelmesine neden olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 838) 



- 9 -

Çeşitli Yükseköğretim kurumlarında farklı ders ve sınıf geçme sistemlerine mevcut YÖK ya
salarının bir fark gözetilmeden uygulanması haksız bir uygulamaya neden olmaktadır. 3908 sayılı 
YÖK yasası gereğince bir fakülteyi bitirebilmek için tanınan yasal süre dışında, 5 veya daha az der
si kalan öğrenciler 2 sene daha, 3 veya daha az dersi kalanlara sınırsız hak tanınmaktadır. Fakat 
kredili ders sistemi uygulanan pek çok fakültede sadece 1 senede (2 Dönem) 16-18 ders alıp bun
ları başanyla verebilmek mümkündür. Dolayısıyla yasal süre dışında, son sınıfta olup 5 dersi kalan 
öğrencilerin de, 15 dersi kalan öğrencilerin de 1 senede mezun olabilmesi söz konusudur. Böylece 
mevcut yasalarla senelik ders uygulayan fakülteleri, dönemlik ders uygulayan fakültelere göre ya
rı yarıya daha azdır. Bu örnekler, mevcut yasadaki ders sayısı kavramının, farklı üniversite öğren
cilerini farklı zorluklarına rağmen aynı yükümlülüğün altına aldığını göstermektedir. 

Yükseköğretim kurumlannda uygulanan farklı ders geçme ve sınav yönetmenliklerinden kay
naklanan bu haksız durumun ortadan kaldırılması ve yaklaşık 5 000 öğrencinin ve velilerinin mağ
duriyetinin önlenmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ek sınav hakkı verilmesi amacıyla ha
zırlanmıştır. 

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN AYHAN VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
4.11.1994 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. -4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE - Halen eğitim ve öğretim yapan Yükseköğretim kurumlarında 1990-1991 
eğitim ve öğretim yılından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, her ne sebeple olursa olsun, 
kurumlar ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihden itibaren bir ay içerisinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumlarına başvurmaları şartıyla, iliş
kilerin kesilmesine neden olan her ders için, iki sınav hakkı verilir. 

Sınavlar başvuru tarihini izleyen bir ay içinde yapılacak şekilde ilgili Yüksek Öğretim Kuru
munca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara, başarılı olmadıkları, ders için, 
bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen onbeş gün içinde yapılır. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kanun, Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık bölümlerinde okuyanları da kapsar." 
MADDE 2. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 3. - Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 838) 



- 1 0 -

GENEL GEREKÇE 
Elliyi aşan üniversite bulunmakta, bunlara akademik manada hoca temin edilememektedir. 

Eğer, öğrenci affı ile ilgili bir maddelik kanunlar veya kanun hükmündeki kararnameler master ve 
doktora seviyesindeki öğrencilere de şamil olursa, mezun olacak veya master ya da doktora olacak
lar, bu üniversitelerde hazır hoca olarak istihdam edilebilecektir; 

Herhangi bir gerekçe ile doktora ve master programından silinen bu öğrenciler genellikle dev
letin belli bir meblağ harcayarak bu seviyeye getirdiği elemanlar olup, bunların kazanılması halin
de memleket ekonomisinden kaçan para ve işgücü geri gelmiş olacak ve kalifiye ve akademik ele
man kaybı önlenmiş olacaktır; 

Bu elemanların bir kısmı da yurt dışında bulunmuş olup lisan problemleri söz konusu değil
dir. Bu kalitedeki elemanların affı halinde, lisan problemleri ile uğraşmadan doğrudan dış yayın ta
kibi yapabilen elemanlar açısından konu olan sıkıntı bir nebze de olsa azalmış olacaktır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ MEHMET GEDİK'İN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tcklili 

MADDE 1. -4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 42. - Fakültelerde veya ilgili Enstitülerde lisans üstü eğitime başlamış ol
makla birlikte, her ne sebeple olursa olsun yönetmeliklerinde öngörülen süreler içerisinde, almak
ta oldukları programları başarı ile tamamlayamamaları sebebiyle kayıtları silinmiş olanlara, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili oldukları fakülte veya enstitülere müracaat 
etmeleri halinde bıraktıkları safhadan başlamak üzere söz konusu lisans üstü eğitimlerini tamamla
mak amacıyla bir hak verilir." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 28.4.1995 
Esas No. : 2/1376, 2/1246, 2/1284, 2/1228, 

2/1133, 2/974, 2/940, 2/1009, 2/1044 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletve

kili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki
li Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletveki
li Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 
Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1376) ile Aynı 
Mahiyette Olan; Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 10 Arkadaşının (2/1246), Bursa Mil
letvekili Mehmet Gedik'in (2/1284), Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 5 Arkadaşının (2/940), Mani-
sa.Milletvekili Tevfik Diker'in (2/974), İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm (2/1228), Zonguldak 
Milletvekili Necdet Yazıcı'nın (2/1133), Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in (2/1044), Kırşehir 
Milletvekili Sabri Yavuz'un (2/1009) Kanun Teklifleri; 

Komisyonumuzun 26.4.1995 tarihli 5 inci birleşiminde YÖK Başkanı ve yetkilileri ile Millî 
Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

T.B.M.M. Başkanlığınca çeşitli zamanlarda Komisyonumuza havale edilen "Yükseköğretim 
Kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanınması hakkındaki" kanun teklif
leri Komisyonumuzca kurulan bir alt komisyonda incelenip değerlendirilerek bir rapor hazırlan
mıştır. T.B.M.M.'de Grubu bulunan siyasî partilerin Grup Başkanvekillcrinin de uygun bularak im
zaladığı (2/1376) esas Sayılı Kanun teklifi de komisyonumuza havale edilmiştir. Böylece aynı ko
nuda oluşan 9 adet kanun teklifi komisyonumuzun ilgili gündemiyle birlikte müzakereye açılmış
tır. 

Komisyonumuzca aynı mahiyette olan (9) adet kanun teklifi birleştirilmiş, ve en son verilen 
(2/1376) esas no'lu teklif daha geniş kapsamlı olması dolayısıyla görüşmelere esas alınmıştır. 

Komisyonumuzca, görüşmelerde bir taraftan eğitim ve öğretimde kalitenin düşmemesine dik
kat edilirken, diğer yandan çeşitli sebeplerle okullarından ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna 
gelmiş öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanınarak okuma imkânına kavuşturulması amaçlan
mıştır. 

Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimiz, zaman içerisinde zor şartlarda eğitimlerini sürdürme 
gayretindedirler. Yükseköğretim kurumlarındaki farklı ders geçme ve sınav yönetmeliklerinden 
kaynaklanan, farklı uygulamalar sebebiyle de öğrenciler ayrıca zorlanmaktadırlar. Mağduriyetleri 
ile ailelerini ve kendilerini zor duruma sokan bu gençlerimizi tekrar topluma kazandırmak düşün
cesi komisyonumuzda hâkim olan görüş olarak belirlenmiştir. 

Komisyonumuzca, okullarından ilişiği kesilme durumuna gelmiş veya ilişiği kesilen öğrenci
lere yeni bir sınav hakkı tanınması benimsenirken, 2547 sayılı YÖK kanununun öğretim süresi baş
lıklı 44 üncü maddesindeki düzenlemelerle de, konuya köklü çözümlerin getirilmesi uygun bulun
muştur. 
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Yukarıdaki görüşlerin ışığında komisyonumuzca görüşmelere esas alınan (2/1376) esas sayılı 
kanun teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca görüşmelere esas alman kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle YÖK 
Kanununun 44 üncü maddesinin sadece 1 ve 2 nci fıkraları değiştirilmektedir. Bu sebeple komis
yonumuzca aynı maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları dikkate alınmayarak, maddenin 1 ve 2 nci fıkrala
rı üzerinde görüşmeler sürdürülmüştür. 

Maddenin 1 inci fıkrasında "mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine verilen 1 sınav hak
kının", "biri bütünleme hakkı olmak üzere 2 ek sınav hakkı verilir" şeklinde ve madde içinde bu
na uygun düzenleme yapılmış olup madde değişik bu şekliyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca; 

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle pratik ve uygulamalı ders
ler ile staj, gereği gibi yapılamamakta kamu kurum ve kuruluşlarının imkânları yetersiz kalmakta
dır. Ayrıca bir kurumda çok sayıda öğrencinin staj için bulunması her bir öğrencinin yeteri kadar 
pratik yapabilmesine engel olmaktadır. Kaldı ki, günümüzde bir çok özel kuruluş teknoloji ile ge
lişmeleri daha yakından takip etmekte ekonomiye ve bilime önemli katkılarda bulunabilmektedir. 
Öğrencilerin eğitim konuları içindeki uzmanlık alanlarına uygun olarak tercih edebilecekleri Ka
mu ve Özel kuruluşlarca da staj yapabilmesi imkânı hem öğrenciler hem de staj yapacakları kurum
lar bakımından fayda sağlayacak; öğrencilere ilgili oldukları çerçevede gelecekteki meslekî hayat
larına yönelik gerçekçi ve seviyeli bir imkân sağlayabilmesi amacıyla; 

Kanun teklifine; çerçeve 2 nci maddeyle 2547 sayılı YÖK Kanununa bir ek maddenin eklen
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca kanun teklifine yeni çerçeve 2 nci maddenin eklenmesi dolayısıyla teklifte
ki geçici 43 üncü maddeyi düzenleyen çerçeve 2 rici madde, çerçeve 3 üncü madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzca; 
Çerçeve 3 üncü maddeyle düzenlenen geçici 43 üncü maddenin 1 inci fıkrası; öğrencilerin 

okullarından ilişik kesilme tarihi olan "1985-1986 eğitim öğretim yılından, 1994-1995 eğitim-öğ-
retim yılı sonuna kadar" olan süreç, YÖK kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan "1981-1982 eği-
tim-öğretim yılından, bu kanunun yayımı tarihine kadar" olarak değiştirilmiş; 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki Yüksek lisans öğrenimi için öngörülen (1985-1986) eğitim-öğre-
tim yılı da 1 inci fıkradaki değişikliğe paralel olarak "1981-1982 eğitim-öğretim yılından bu kanu
nun yayımı tarihine kadar" süreci getirilmiş olup, 

Yine aynı maddenin 3 üncü fıkrasındaki Gülhane Askerî Tıp Akademisinden ilişiği kesilen öğ
rencilerin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içindeki başvurma süreleri, üç aya çıkarıla
rak değiştirilmiş olup; 

Geçici 43 üncü maddeye bunlara ilaveten; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bu kanun hüküm
lerinden yararlanabilmeleri için kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili yükse
köğretim kurumuna başvurmalarının gerekliliğini belirten 4 üncü fıkra eklenmiş olup, 

Geçici 43 üncü madde yapılan bu değişikliklerle birlikte komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Kanun teklifine yeni ek maddenin ilavesinden dolayı teklifin başlığı da yeniden düzenlenerek 

komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kanun tekniğine uygun ola
rak ve 3 üncü maddenin yürürlük, 4 üncü maddenin de yürütme maddesi olarak yeniden düzenle
nerek komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca kanun teklifinin tümü oylanarak kabul edilmiş ve öğrencilerimizin biran ev
vel verilen bu sınav haklarından faydalanmalarını teminen ve konunun önemine binaen; Meclis İç
tüzüğünün 53 üncü maddesi 2 nci fıkrasına istinaden, teklifin genel kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz genel kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Nurettin Tokdemir 

Hatay 

Sözcü 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 
Üye 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Üye 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Üye 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Üye 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Üye 
Hasan Kılıç 

Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 

Salman Kaya 
Ankara 

Üye 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Üye 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 

Üye 
Atilla Hun 

Kars 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TA
YAN, SAMSUN MİLLETVEKİLİ İHSAN SARAÇLAR, SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEV
ZAT ERCAN, CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ GAZİANTEP MİL
LETVEKİLİ ABDULKADİR ATEŞ, ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ DENİZ
Lİ MİLLETVEKİLİ HASAN KORKMAZCAN, REFAH PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ 

SİVAS MİLLETVEKİLİ ABDULLATİF ŞENER VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1.-4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğrenim Süresi 
Madde 44. - Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğ

rencilere 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 se
kiz yılda, altı yıl olan programlan ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler 
sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için başarısız oldukları bütün ders
ler için bir eleme sınavı hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren
lere bu beş ders için üç yan yıl, eleme sınavı yapılmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencile
re dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); Gülhane As
kerî Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başa
rısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun ol
mak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilme-
leri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen 
son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not orta
lamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bun
lardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şar
tı aranmaz/Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir
meyen 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 yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik 
haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlü
lüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim ku
rumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en 
fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortala
masını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere dile
dikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. 

Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halin
de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınav
lara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldık
ları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlana
mazlar. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

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

MADDE 1. - 4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi nin 
1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğ
renimlerini 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 programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı ol
duğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün 
dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız 
ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar 
başarısız olan öğrencilere dört yan yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğ
retim 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. İzledikleri 
programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerin
de başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri 
kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sı
nıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız 
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışın
daki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eği
tim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan ya
rarlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye de
vam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğ
retim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlü
lüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurum
ları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla 
üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını 
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç 
dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakıl
maksızın başvurmaları halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim 
yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başa
ranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara gir
dikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından 
hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 838) 
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(Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İh
san Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gazi
antep Milletvekili Abdulkadir Ateş, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sıyas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 

•Teklifi) 

Üniversite senatoları, önlisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esasları, devam, ara 
sınav sayısı ve bunların basan notuna katkısı, uygulama, sınav ve bütünleme gibi şartlan yönetme
liklerle belirlerler. 

Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanlann önlisans diploması almala
rı veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri'yükseköğretim kurulu tarafından hazırlanacak 
yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. 

MADDE 2. -4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 43. - 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (Hazırlık 
ve ara sınıflar dahil bütün sınıflarda) 1985-1986 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere ve 1994-
1995 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar her ne suretle olursa olsun (kendi isteği ile aynlanlar dahil) 
okullarından ilişiği kesilen öğrencilere, (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler 
dahil), ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar baş
vuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir ve uygula
nır. 

Yüksek Lisans (Master-Doktora) öğrenimini görürken her ne sebeple olursa olsun (kendi iste
ği ile ayrılanlar dahil) ilişiği kesilen öğrencilere 1985-1986 ders yılından başlamak üzere yönetme
liklerinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara başansız oldukları ders
ler için (Doktora dahil) iki sınav hakkı tanınır, bütün derslerden başarılı oldukları halde yönetme
liklerinde öngörülen not ortalamasını tutturamadıklan için kaydı silinen öğrencilere diledikleri üç 
dersten iki sınav hakkı tanınır (Doktora dahil). 

1992-1993 ders yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu kanu
nun yayımı tarihine kadar başarısızlıkları nedeni ile ilişiği kesilmiş olanlar, bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim kurulunca okuyacakları Tıp 
fakülteleri belirlenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı 
Kanunun geçici 40 inci maddesi ve bu kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 4 . - B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 838) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - 4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 23. - Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrenci
nin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabi
lir. 

Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir. 

MADDE 3. - 4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 43. - 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (Hazırlık 
ve ara sınıflar dahil bütün sınıflarda) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu kanu
nun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil) okulların
dan ilişiği kesilen öğrencilere, (öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler dahil), 
ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tari
hinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır. Bu sı
navlarda başanlı olanlar kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğ-

. renimlerine devam ederler. 

Yüksek Lisans (Master-Doktora) öğrenimini görürken, her ne sebeple olursa olsun (kendi is
teği ile ayrılanlar dahil) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu kanunun yayımı ta
rihine kadar ilişiği kesilen veya yönetmeliklerinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimlerini ta
mamlayamayanlara başarısız oldukları dersler (yeterlik imtihanına girme, Master veya Doktora te
zi dahil) için iki sınav hakkı tanınır. Bütün derslerden başanlı olduklan halde yönetmeliklerinde 
öngörülen not ortalamasını tutturamadıkları için veya Doktora sınavına giremediklerinden kaydı si
linen öğrencilere diledikleri üç dersten iki sınav hakkı tanınır (Doktora dahil). 

1992-1993 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okur
ken bu kanunun yayımı tarihine kadar başansızlıkları nedeni ile ilişiği kesilmiş olanlar, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim kurulunca oku-
yacaklan Tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibaklan yapılır ve bu öğrenci
ler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 mcı maddesi ve bu kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi 
yararlanırlar. 

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde il
gili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır. 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.R.M.M. (S. Sayısı: 842) 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonları Raporu (1/846) 
T.C. 

Başbakanlık 5.4.1995 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü ' , 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-84511517 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 17.2.1995 

tarihinde kararlaştırılan "Türk Vatandaşlığı.Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Yurtdışındaki vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına 
kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasi haklardan yararlanmak amacı ile yabancı devlet vatandaşlı
ğına geçmek istemektedirler. Ancak, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi yaklaşık ikibuçuk mil
yon vatandaşımızın yaşadığı Almanya'nın da çifte vatandaşlığı kabul etmeyen, yani Alman vatan
daşlığını kazanmak isteyen vatandaşlarımızdan Türk vatandaşlığından çıkma şartı arayan bir ülke 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan vatandaşlarımız bulunduk
ları ülkenin vatandaşlığına geçebilmek için zorunlu olarak "Türk vatandaşlığından çıkma izni" ta
lep etmektedirler. 

Alman Yabancılar Yasasında yapılan yeni düzenlemelerden sonra Alman vatandaşlığına geç
mek üzere Türk vatandaşlığından çıkma izni talebinde büyük bir artış olmuştur. Ancak, çok sayı
da Türkün 30 yıldan beri yaşadığı, sayılarının her geçen yıl arttığı, yarıdan çoğunun bu ülkede doğ
duğu ve yetiştiği Almanya'da Alman vatandaşlığını kazanan Türklerin sayısının önemsenecek bo
yutta olmadığı bir gerçektir. 

Esas olan sadece çifte vatandaşlık değil, yani Alman vatandaşlığına geçen Türklerin yeniden 
Türk Vatandaşlığına alınmaları kadar, Almanya'da yerleşen vatandaşlarımızın idari ve yasal engel
ler olmaksızın ve Türkiye'deki hakları ile tasarrufları konusunda herhangi bir endişeye kapılmak-
sızın Alman vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkma izni alabilmeleri de 
önemlidir. 

Bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazanabilmek amacıyla zorunlu olarak Türk vatandaşlı
ğından çıkma izini alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve 403 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi uyarınca Türkiye'de yabancı muamelesine tabi tutulmakta, ikamet, gayrimenkul 
edinme, miras ve çalışma gibi konularda ancak Türk Kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan 
faydalanabilmededirler. Bu uygulama ise vatandaşlarımızın başka bir devlet vatandaşlığına geç
mekten sarfınazar etmelerine ve dolayısıyla yurtdışındaki haklardan feragat etmelerine neden ol
maktadır. 
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Türk vatandaşlarının bazı müktesep haklarının yitirilmesi anlamına gelen bu uygulamayı dü
zeltmek, mülk, miras, ikamet ve çalışma haklarını aynen muhafaza etmek için madde hükmü de
ğiştirilmekte ve bu imkânlar sağlanmaktadır. 

Tasarı, bu sorunları, eşitsizlikleri, tereddütleri ve çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla hazır
lanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 un

cu maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 29 uncu maddede yer alan ve Türk Vatandaşlığını kaybeden kişile
rin, kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelelerine tabi tutulacağına ilişkin genel hüküm madde 
metninde aynen korunmaktadır. . 

Korunan bu hükme göre, bir başka devlet vatandaşlığına geçmek için Bakanlar Kurulundan 
"çıkma izni" almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler hakkında yabancı muamelesi ya
pılacağı açıktır. Dolayısıyla bu kişiler Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, menkul ve gayrimen
kul edinme konularında ancak Türk Hukukunun yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilecektir. 

Oysa getirilen değişiklikle, Türk vatandaşlığını kan esası yoluyla kazanmış olup da, Bakanlar 
Kurulu kararıyla kendisine çıkma izni yerilmek suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişi
lere Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, menkul ve gayrimenkul mal iktisabında hukuk düzenimi
zin Türk vatandaşlarına tanıdığı haklardan aynen yararlanma imkânı sağlanmaktadır. 

Getirilen değişikliğe göre, çıkma izni almak suretiyle bir başka Devlet vatandaşlığını kazan
mış olan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler sak
lı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, seyahat, çalışma, menkul ve gayrimenkul mal iktisabı bakımın
dan Türk vatanadaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edeceklerdir. 

Getirilen bu değişiklik, söz konusu kişilerin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybettikleri tarihten sonra Türkiye'de gerçekleştirmek isteyecekleri ikamet, seyahat, çalışma ve 
menkul ve gayrimenkul mal iktisaplarını kapsamaktadır. Vatandaşlık hukuku sistemimize göre, 
çıkma izni almak suriteyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin malvarlıklarına zaten bir halel 
gelmediğinden, diğer bir ifadeyle bu kişilerin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının tasfiyesi söz ko
nusu olmadığından, bu kişilerin kayıp tarihinden önceki malvarlıkları ile ilgili bir düzenlemeye gi
dilmesine gerek görülmemiştir. 

Aynı şekilde, Türk yabancılar hukukuna göre, yabancı gerçek veya tüzelkişilerin miras hakkı 
zaten mevcuttur. Ancak sadece köy hudutları dahilinde bulunan gayrimenkuller yabancılara miras 
yolu ile kaldığından Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesi ve Köy Kanununun 87 inci maddesi nede
niyle tasfiye edilmektedir. Getirilen bu değişiklikle çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybeden kişilere zaten aynen Türk vatandaşları gibi köylerde gayrimenkul edinme imkânı tanın
dığından, artık bu kişilerin miras haklarına ilişkin bu düzenlemeye gidilmesine de gerek görülme
miştir. ,, 

Tasarı, yürürlükteki Türk Vatandaşlığı Kanununda yer alan ve vatandaşlığa alınma kararının 
kapsamlı iptalini düzenleyen 33 üncü madde ile Türk vatandaşlığından çıkarılan kişilerin durumu
nu düzenleyen 35 inci madde hükümlerini saklı tutmuştur. 

Madde 2. - Yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 3. - Yürütme makamını belirlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 842) 
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Içişlcri Komisyonu Raporu 

TürkiyeMüyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 18.5.1995 
Esas No.: 1/846 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 5.4.1995 tarihinde Başkanlığınıza intikal ettirilen, "Türk 
Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", 
7.4.1995 tarihinde, Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz 3.5.1995 tarihli toplantısın
da, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, Devlet Bakanı Sayın Ayvaz Gökdemir ile Adalet, İçişle
ri ve Dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; 

a) Kan esası yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da, 

b) Sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığı
nı kazanan kişiler, 

c) Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin haklar saklı kalmak kay
dıyla, ' 

Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından, Türk vatan
daşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri öngörülmektedir. 

Komisyoumuz, tasarı ile gerekçesini benimsemiş ve geneli üzerindeki görüşmelerini tamam
ladıktan sonra, maddelerine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında; 
-Tasarı ile getirilen düzenlemenin çok önemli olduğu ve bu konuda geç bile kalındığı, 
-Tasarının kanunlaşmasıyla, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve izin alarak vatandaş

lığımızdan çıkmış kişilerin önemli bir sorununun çözülmüş olacağı; 

- Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki mevcut haklardan yararlan
mak amacıyla, zorunlu kaldıkları için, Türk vatandaşlığından çıktıkları;. 

- Bu zorunluluğun, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen yabancı ülke mevzuatından kaynaklandı
ğı; 

- Vatandaşlarımızın Türk vatandaşlığını seçmek ve yabancı ülkelerdeki haklardan yararlan
mak ikilemi içinde kaldığı; 

- Bu düzenlemeyle, vatandaşlık haklarından yararlanmada, Türk vatandaşlığından çıkan kişi
lere imkân tanındığı, 

- Bu suretle, sözkonusu kişiler için Türk vatandaşlığından çıkmanın teşvik edildiği; böylece 
de, bu kişilerin gönül rahatlığıyla, vatandaşlıktan çıkabilecekleri; 

- Sonuç olarak bu kişilerin, bulundukları ülkelerdeki haklardan yararlanmalarına olanak tanın
dığı, 
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- Düzenlemeyle, bu kişilerin ülkemizde yatırım yapmalarına imkân tanınacağı ve bunun Hü
kümet politikasıyla uyumlu olduğu 

, belirtilmiştir. 

Komisyonumuz tasarının birinci maddesi üzerinde yaptığı görüşmeler sırasında, maddede ge
çen, "Kan esası yoluyla" ibaresinin, "doğumla" olarak değiştirilmesini öngören önergeyi kabul et
miş ve madde, önergede öngörülen bu değişiklik yapıldıktan sonraki haliyle oybirliği ile kabul edil
miştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, Alman Hükümetinin, Türk vatandaşlarının Almanya'daki haklardan 
ancak 1995 yılı sonuna kadar başvurdukları takdirde yararlanabileceklerini öngören kararın dikka
te alınarak tasarının bu tarihten önce kanunlaşması gerektiğini vurgulamıştır. Bu amaçla, İçtüzüğü
müzün 53 üncü maddesine istinaden, tasarının, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini kararlaştır
mıştır. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Kâtip 
Ahmet Bilyeli 

İçel 
Üye 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Üye 
Hasan Çakır 

Antalya 
Üye 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Üye 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. - 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar 
Madde 29. - Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş

layarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, kan esası yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmış 
olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığı
nı kazanan kişiler, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler sak
lı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından 
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler 
hükümleri saklıdır." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y.Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülce gün 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
B. Alagöz 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Kös tepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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ÎÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. - 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar : 
Madde 29. - Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden baş

layarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da 
sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kaza
nan kişiler, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı bakımından Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hü
kümleri saklıdır." 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

E® 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 343) 

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) 

T.C. 
Başbakanlık 29.3.1993 

Kanunlar ve Kararlar ' 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/10I-498/03025 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri BakankğVnca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 33.1993 ta
rihinde kararlaştırılan "Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Son yıllarda bazı devletlerin siyasî rejimlerinde ve ulusal sınırlarında meydana gelen önemli 
değişiklikler, Dünya haritasının adeta yeniden çizilmesine neden olmaktadır. 

özellikle Batı Avrupa'da iki Almanya'nın birleşmesi, Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'-
nin dağılması, Yugoslavya'da devam eden parçalanma eğilimi, Körfez Savaşı ve Somali Ope
rasyonu, asrımızın son on yıllık döneminin en yoğun siyasî hareketlerini oluşturmaktadır. 

Bu hareketlerin hemen yanında ortaya çıkan ekonomik değişim kişi, aile ve ulus yaşamı 
üzerinde ağır baskılar yaratmakta, bu süreç içerisinde oluşan gerek siyasal ve gerekse ekono
mik değişikli İder, sosyal seviyede yoğun nüfus hareketlerine ve hatta kitle halinde göçlere ne
den olmaktadır. 

Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti, güney sınırımızdan gelen peşmergelerden, batı sınırımız
dan gelen Bulgaristan'daki soydaşlarımıza kadar, sığınma isteği olanlara kapısını açmış ve ge
leneksel "korumacı hüviyetini" bir kez daha Dünya kamuoyuna kanıtlamıştır. 

Ancak, hayati tehlike karşısında Devletimize sığınan insanlara "yaşama hakkının" sağ
lanmasında gösterilen duyarlılığın, kişisel çıkar hesaplarıyla yurdumuza gelen ve bavul turiz
mi adı verilen faaliyette bulunan kişilere veya toplum ahlakını ve sağlığını tehdit eder boyutla
ra varan seks ticaretini organize edenlere de gösterilmesi asla mümkün değildir. 

Bu nedenle, ülkemizde kalabilmek ve bu tür faaliyetlerini sürdürebilmek amacında olan
ların, vatandaşlık muvzuatımızın iyi niyetlerle hazırlanmış düzenlemelerîndeki boşluklardan 
yararlanmak ve Türk vatandaşlığını kazanma yollarından biri olan evlilik kurumunu da yoz
laştırmak suretiyle Türk erkeğiyle "cari evlilik" yapan yabancı kadınların engellenmesi bir zo
runluluk halini almıştır. 



Esasen vatandaşlığımızın kazanılması ve kaybedilmesi, 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Yaklaşık otuz yıldan beri yürürlükte bulunan bu Ka
nun, "yabancı kadına" şartsız ve sınırsız haklar bahşetmektedir. 

Hazırlandığı dönemin anlayış ve koşullarını taşıyan Kanun, "vatandaşlığımıza alınması 
sakıncalı görülerek reddedilen yabancr kadının, bir evlendirme memuru huzurunda yapılan akitle 
Türk vatandaşlığını kazanmasına" imkân veren boşlukları içermektedir. 

Oysa batı ülkelerinde, evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılabilmesi için belirli bir bekle
me süresinin geçirilmiş olması şartı vardır. 

,.' Tasarı, uygulamadaki bu boşluğu dolduracak ve batı ülkelerindeki koşullara uygunluk sağ
layacak niteliktedir. 

öte yandan, vatandaşlığımıza alınacak kişilerin ''ülkemizde ikâmet etmeleri" aslî şartlar
dan biri olmasına rağmen, istisnai olarak vatandaşlığımıza alınacak kişilerde bu şartın tama
men aranmaması, Dünya kamuoyunda "Türk vatandaşlığının kolay elde edilen bir husus" olarak 
nitelendirilmesine sebep olmaktadır. Bu yanlış izlenimi silmek ve uygulamayı aslî şarta uygun 
hale getirmek amacıyla, yeniden düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, bir Türk erkeği ile evlenmek suretiyle vatandaşlığımızı kazanacak olan yabancı 
kadın için getiril ;n üç yıllık bekleme süresi ile ilgili düzenlemeye paralel olarak, vatandaşlığı
mıza alınma bildirimine ilişkin mevcut hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Sözkonusu kaldırılan maddenin kapsamında bulunan ve yabancı bir erkekle evlenen Türk 
kadınının kocasının vatandaşlığını kazanmasına ilişkin olarak yapacağı bildirim usulünü gös
teren hüküm de, ilgili maddesine çekilerek uygulamaya açıklık ve bütünlük kazandırılmaktadır. 

Yine bu tasarı ile, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre vatandaşlıktan 
ıskat edilmiş veya başka bir nedenle vatandaşlığımızı kaybetmiş doğuştan Türk vatandaşı olanlara 
yeni bir hak verilmektedir. Bu durumda bulunan kişiler, iki yıl içinde başvurdukları takdirde, 
haklarında 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 8 inci maddesi uygulanabilecektir. 

Tasarı, yukarıda açıklanan düşünceler ışığında hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5 inci maddesi değiş

tirilmektedir. 
Mezkûr Kanunun yürürlükteki 5 inci maddesi, yabancı kadının bir Türkle evlenerek Türk 

vatandaşlığını kazanmasını düzenlemektedir. Madde, Kanunun 42 nci maddesi ile başkaca hiç 
bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. Evlenen yabancı kadın 
uyruksuz ise, yine evlenme yoluyla kendisine Türk vatandaşlığı bahsedilmektedir. Böyle bir uy
gulama sonucunda vatandaşlığımızı kazanan kişinin toplumumuza ne ölçüde uyum ve yarar 
sağlayabileceği kestirilememektedir. Oysa, Anayasamızın 41 inci maddesinde sözü edilen ve top
lumun temeli olarak nitelendirilen aileye ve aile anlayışına neler katılabileceği önceden bilin
melidir. 

Bu hükmün bir karşıtı niteliğinde olan ve yabancı erkekle evlenen Türk kadını, genel ola
rak diğer devletlerin evlenme yoluyla otomatikman vatandaşlık vermemesinden dolayı evlen
diği kişinin uyrukluğunu kazanmada, 403 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen ko
laylığa sahip bulunmamaktadır. 
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Bu nedenlerle, batı ülkelerinde olduğu gibi, Türk vatandaşlığını kazanmak için belli bir 
süre evli kalmak şartı getirilmekte ve böylece evlilik müessesesinin yabancı kadın tarafından 
kötü niyetle kullanılması önlenmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, 403 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Sözkonusu Kanunun, "genel olarak vatandaşlığa alınma"yı düzenleyen 6 ncı maddesinin 

(b) bendinde, beş yıl ikâmet etme şartı bulunmaktadır. İstisnaî olarak vatandaşlığa alınmayı 
düzenleyen 7 nci maddede ise, bu şartın aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, uygulamada tek başına "ikâmet" şartını mı yoksa "5 yıllık ikâmet" şartının mı 
aranmayacağı hususunda tereddüt hâsıl olmaktadır. İkâmet şartı vatandaşlığın kazanılmasın
da aşıl şartlardan biridir. 

öngörülen değişiklikle, 5 yılın altında ikâmet etmiş olan yabancılara bu imkân tanınarak 
hem kolaylık sağlanmış, hem de konuya yasal açıklık getirilmiş olmaktadır. 

Diğer yandan, anılan 7 nci maddede geçen ve objektif olarak tespiti mümkün olmayan 
"Bir Türk vatandaşı ile evlenme kararıyla Türkiye'de yerleşmiş olmak" biçimindeki hüküm 
de yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, 7 nci maddenin (e) bendinde öngörülen ve Bakanlar Kurulunun vatandaşlığa alın
mada karar makamı olduğunu vurgulayan ilke aynen muhafaza edilmekte ve maddede geçen 
hükme işlerlik kazandırmak amacıyla, "Bakanlar Kurulu" ibaresi yerine "İçişleri Bakanlığı" 
ibaresi konulmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile, 403 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Tasarının çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Kanunun 5 inci maddesi, Türk 

erkeği ile evlenen kadının vatandaşlığımızı kazanmak amacıyla yapacağı bildirim usulünü gös
teren 42 nci maddenin ilgili hükümlerini ortadan kaldırmış ve bu hususla ilgili usul S inci mad
de içinde yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, 42 nci maddenin yürürlükten kal
dırılması gerekli olmuştur. 

Sözü edilen ve yürürlükten kaldırılması öngörülen 42 nci madde, yabancı erkekle evlenen 
Türk kadının kocasının vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapacağı bildirim usulünü de kap
sadığından, buna ilişkin hükümler 19 uncu maddeye alınmış ve böylece 19 uncu madde bütün
lük arz eder hale getirilmiştir. 

:' Madde 4. — Bu madde ile, 403 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 3540 sayılı Kanunun 
geçici maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Tasarının çerçeve 1 ine ve 3 üncü maddeleriyle 403 sayılı Kanunun 5 inci ve 19 uncu mad
deleri değiştirilerek yeniden düzenlendiğinden, 42 nci maddede yeralan hükümler, sözü edilen 
bu maddeler kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, geçerliliğini yitirmiş olan 42 nci 
maddenin yüürlükten kaldırılması gerekli görülmüştür. ' 

Diğer taraftan, 20.4.1989 tarihli ve 3540 sayılı Kanunun hükmünü icra etmiş bulunan ge
çici maddesi de yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaş
lığının kaybı müessesesini, Anayasa hükümlerine paralel olarak tanzim etmiştir. 1312 sayılı Ka
nundaki ıskat müessesesi ise, 403 sayılı Kanunda "kaybettirme" ve "çıkarma" olarak iki mad
dede (25 ve 26 ncı maddeler) düzenlenmiştir. Iskatla vatandaşlığın kaybı, gerek sebepleri ve 
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gerekse hukukî sonuçları bakımdan birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir, örneğin 
çıkarmada, Türk vatandaşlığından çıkarılan bir kişi, 1312 sayılı Kanunda, ıskat edilenler gibi 
hiçbir şekilde yeniden Türk vatandaşlığını kazanamaz iken, Türk vatandaşlığını kaybedenle
rin, istedikleri takdirde aynı Kanunun 8 inci maddesine göre yeniden vatandaşlığımıza alınma
ları mümkündür. 

Diğer taraftan, 1312 sayılı Kanuna göre kabul edilen ıskat sebepleri, 403 sayılı Kanunda 
kaybettirme sebebi olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan, 1312 sayılı Kanuna göre ıskat edilmiş > 
olanlara yeni bir hak tanımak suretiyle, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde 
başvurmaları halinde, Bakanlar Kuruluna 8 inci madde hükümlerine göre bunları yeniden va
tandaşlığa alabilme yetkisi tanınmıştır. 

Madde 5. — Bu madde, Kanunun yürürlüğe giriş tarihine ilişkindir. 
Madde 6. — Bu madde, Kanunu yürütecek makamı belirlemektedir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 20.4.1993 
Esas No. : 1/526 
Karar No. : 39 

I 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, Komisyonumuza 31.3.1993 tarihinde havale edilen "Türk Vatandaşlığı Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlık
ları temsilcilerinin de hazır bulunduğu, 14.3.1993 tarihli toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile; 
• I • / ı 

— Türk erkekle evlenen yabancı kadının Türk Vatandaşlığını otomatik olarak kazanması 
uygulamasına son verilmekte, bu suretle bir taraftan, "kolay vatandaşlık" olarak bilinen va
tandaşlığımızın, gereken değere kavuşması sağlanmakta, diğer taraftan, ülkemizde sosyal, kül
türel ve ahlakî açıdan sorunlar yaratan sahte evlilikler yasal düzenleme ile engellenmekte, 

— Türkiye'de 5 yıldan az süre ile ikâmet etmiş bulunan yabancılara da Türk Vatandaşı 
olabilme imkânı tanınmakta, 

— 1312 sayılı eski Türk Vatandaşlığı Kanununa göre vatandaşlıktan ıskat edilmiş olanla
ra, 2 yıl içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden vatandaşlığa alınma kolaylığı getirilmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi, Komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
miştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci ve 3 üncü çerçeve maddeleri, kanun tekniği açısından redaksiyona tabi tu

tularak; madde içerikleri aynen, kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici maddesi, bu haliyle ana kanuna işlenemeyeceğinden ve sonuçta açıkta ka

larak kanun tekniği açısından sorun yaratacağından 5 inci çerçeve madde düzenlenerek bu 
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çerçeve maddenin kapsamında ek geçici madde olarak ve içeriği aynen korunarak Kanundaki 
yerine oturtulmuş; bu suretle, bir taraftan maddenin açıkta kalması önlenirken, diğer taraftan 
yürürlük tarihinin, ana kanunun yürürlük tarihinden farklı olduğu belirtilmiş olmaktadır. Madde 
teselsülü bu düzenlemeden sonra yeniden yapılmıştır. 

Tasarının, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri, 6 ve 7 nci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

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

/ Başkan 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Üye 
Mehmet özkaya 

Gaziantep 
Üye 

Abit Kıvrak 
Konya 

Üye 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 

Katip 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Üye 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Hannan özüberk 

Gaziantep 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5.—Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı kadın; 
, a) Evlenme akdi tarihinden itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması, 

b) Üç yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren bir yıl içinde yazılı olarak müracatta 
blunması, 

c) İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda (a) ve (b) bentlerindeki şartlan taşı
dığından tespit edilmesi, * 

halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 
Bu yolla Türk vatandaşlığını kazanan kadın, evlenmenin butlanına karar verilmesi halin

de, akitte hüsnüniyetli ise Türk vatandaşlığını muhafaza eder. 
Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana ve babaları hüsnüniyetli olmasa

lar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler." 
MADDE 2.— 403 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"B) İstisnaî olarak vatandaşlığa alınma : 
Madde 7. — Türkiye'de ikâmet eden yabancılardan; 
a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş ve re

şit olmuş çocukları, 
b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla bunların reşit çocukları, 
c) Türk soyundan olanlarla bunların eşleri ve reşit çocukları, 
d) Türkiye'de sanayi tesisleri getiren veya sosyal, ekonomik, bilim, teknik ve sanat alan

larında üstün hizmeti geçen veya hizmet vereceği düşünülen kişiler, 
e) Vatandaşlığa alınması İçişleri Bakanlığınca zarurî görülenler, 
istekleri üzerine, 6 ncı maddenin (b) bendinde belirtilen süre aranmaksızın, İçişleri Ba

kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilirler." 
MADDE 3. —403 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 19. — Yabancı ile evlenen Türk vatandaşı kadın, kocasının millî kanunu evlenme 

nedeni ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 
bildirdiği takdirde Türk vatandaşlığını kaybeder. 

Sözkonusu bildirim; ^ 
a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığı takdirde, evlenme sı

rasında bu makama, 
b) Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde, en yakın 

Türk temsilciliğine, evlenme akdinden itibaren bir aylık süre içinde, 
yazılı olarak yapılır. 
Yukarıdaki bentlere uygun olarak yapılan bildirimi alan makam, bunu, evlenmenin tesci

line ilişkin evrakla birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne gönderir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"B) İstisnai olarak vatandaşlığa alınma : 
Madde 7. — Türkiye'de ikâmet eden yabancılardan; 
a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş ve re

şit olmuş çocukları, 
b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla bunlann reşit çocukları, 
c) Türk soyundan olanlarla bunların eşleri ve reşit çocukları, 
d) Türkiye'de sanayi tesisleri getiren veya sosyal, ekonomik, bilim, teknik ve sanat alan

larında üstün hizmeti geçen veya hizmet vereceği düşünülen kişiler, 
e) Vatandaşlığa alınması İçişleri Bakanlığınca zarurî görülenler, 
İstekleri üzerine, 6 ncı maddenin (b) bendinde belirtilen süre aranmaksızın, İçişleri BaJ 

kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilirler." 
MADDE 3. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 19. — Yabancı ile evlenen Türk vatandaşı kadın, kocasının millî kanunu evlenme 

nedeni ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 
bildirdiği takdirde Türk vatandaşlığını kaybeder. 

Sözkonusu bildirim; * 
a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığı takdirde, evlenme sı

rasında bu makama, 
b) Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde, en yakın 

Türk temsilciliğine, evlenme akdinden itibaren bir aylık süre içinde, 
yazılı olarak yapılır. 
Yukarıdaki bentlere uygun olarak yapılan bildirimi alan makam, bunu, evlenmenin tesci

line ilişkin evrakla birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne gönderir. 
Kadın, kocasının vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi sonucunda kazanıyorsa, Türk 

vatandaşlığını o tarihte kaybeder." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kadın, kocasının vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi sonucunda kazanıyorsa, Türk 
vatandaşlığını o tarihte kaybeder." 

MADDE 4. — 403 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 20.4.1989 tarihli ve 3540 sayılı Ka
nunun geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE — Mülga 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre va
tandaşlıktan iskat edilmiş, doğuştan Türk vatandaşı olan kişilerin bu Kanunun yürürlük tari
hinden başlayarak iki yıl içinde yeniden Türk vatandaşlığına girmek isteğinde bulunmaları ve 
vatandaşlığa alınmalarında bir sakınca görülmemesi halinde, haklarında 403 sayılı Kanunun 
8 inci maddesi hükümlerini uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 4. —11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 42 nci madde
si ile 20.4.1989 tarihli ve 3540 sayılı Kanunun geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa aşağıdaki ek 
geçici madde eklenmiştir. 

"EK GEÇtCt MADDE 3. — Mülga 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine 
göre vatandaşlıktan ıskat edilmiş, doğuştan Türk vatandaşı olan kişilerin bu Kanunun yürür
lük tarihinden başlayarak iki yıl içinde yeniden Türk vatandaşlığına girmek isteğinde bulun
maları ve vatandaşlığa alınmalarında bir sakınca görülmemesi halinde, haklarında 403 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi hükümlerini uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. V. 
/ Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. t. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
•'.' H. Çetin 

t Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Akluna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M; T. Köse 

Kültür Bakanı 
DE Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenehon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
• Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı V. 
V. Tanır 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca, 6 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7.— Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca, 7 nci madde olarak aynen ka
bul, edilmiştir. 
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