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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkın

da Kanun Tasarısının (1/448) (S. Sayısı : 13) madde
leri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların 
ayırımı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

28 Şubat 1984' Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Giresun 
M. Murat Sökmenoğlu Yavuz Köy men 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27.2.1984 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâkim 

ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/30) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.2.1984) 

2. — istanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 2577 
numaralı idarî Yargılama Usulü Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.2.1984) , 

28 . 2 . 1984 Sah 

Raporlar 
1. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayın

dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı : 15) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1984) (GÜNDEME) 

2. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Ar
kadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek 

Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil İb
rahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (2/11, 2/12) (S. Sayı
sı : 16) (Dağıtma tarihi : 28.2.1984) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), Cüneyt CANVER (Adana) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

in. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 35 inci 

Birleşimde gündem dışı bir konuşma ile önerilen, 
«Arapçanın, ortaöğretimde okutulacak yardımcı dil
ler arasında yer almaşlının mahzurları hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 2 arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, çoğunluk mevcut değil efen

dim. Lütfen yoklama yapılsın. 
BAŞKAN — Bariz şekilde çoğunluk görüldüğün

de yoklama yapmamıza gerek yoktur efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O zatı âlinizin kanaati; çoğunluk yok şu anda. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — 5 arkadaş yoklama talebinde bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Ortaöğretimde Arapça dersleri ko
nulması ile ilgili gündem dışı bir konuşma... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yoklama talep 
ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ... yapılması talebinde bulunan Sa
yın Bahriye Üçok; buyurunuz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, buraya cevap vermek zorundasınız. 
Burada yoklama, talebi var şu anda. 
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BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, buyurunuz 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, 5 arkadaş yoklatjıa talep ediyoruz, sa
londa çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, salonda çoğunluk bariz bir 
şekilde mevcut iken yoklama... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O, za,tı âlinizin kanaatidir; lütfen sayınız, sayısal ola
rak saptayınız. (ANAP sıralarından «Biz de var di
yoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Bu, hakkın suiistimalidir. Bu şekil
de talepleri... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sizin yaptığınız mı, bizim yaptığımız mı efendim? 

BAŞKAN — Bariz olanın aksini iddia etmek hak
kın suiistimali demektir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
«Bariz» sübjektif bir yargıdır efendim; objektif ola
rak ise sayısal surette belirlenir. Siz «bariz» demekle 
sübjektif, şahsî kanaatinizi belirtiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, buyurunuz 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, İç
tüzüğü ihlal etmeyin. 

BAŞKAN — Bu talebinizin İçtüzükte yeri yoktur 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Var var. 
BAŞKAN — Oylamaya geçildiği esnada ancak 

böyle bir talepte bulunabilirsiniz. Biz oylama yapmıyo
ruz. Ondan evvelki husus Başkanlığın takdirine bıra
kılmıştır. 

Sayın Üçok, buyurunuz efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; geçen hafta başında bir sa
yın üye arkadaşımız, Arapçanın ortaöğretimde okutu
lacak yabancı diller arasında yer alması ve mukad
des varlıklara saygı sağlanması hakkında önerilerde 
bulundu ve bu arada iki hususu belirtti. Biri; bir 
İslam ülkesi olarak Türkiye Afrika'ya İslamlığı gö
türmüş, Afrika'da İslamlığı yaymış. İkincisi; bugün 
Avrupa'da Arap diline Türkiye'den çok çok daha faz
la önem verilmekteymiş. 

Bu sayın arkadaşımdan öğrenmek isterdim; Türk
ler Müslümanlığı acaba ne zaman Afrika'ya götür
müşler? Ben, İlahiyat Fakültesinde Türk - İslam ta
rihi okutmuş bir arkadaşınızım. «İslam Tarihi, Eme-
viler - Abbasiler» adlı kitabım var, ama Türklerin 
Afrika'da İslamlığı yaydığını bilmiyorum. 

j İkinci sorum : Acaba hangi Avrupa devleti tüm 
orta dereceli okullarında Arapça dersini programına 
almıştır? (ANAP sıralarından «Latince var, latince 
var» sesleri) Lütfen bildirirlerse memnun olacağım. 
Ben, tarihte Araplarla Türklerin sıkı ilişkileri olduğu 
dönemleri ibretle incelemişimdir. Araplar, özellikle 
Halife Mutasım zamanında, doğudan, Türk ellerin
den savaş tutsağı olarak ya da satın alarak ülkele
rine getirdikleri Türk gençlerini sınır boylarında İm
paratorluğun silahlı bekçileri olarak kullanırlar, ken
dileri de Dicle üzerinde meşalelerle donanmış müzikli 
sallarda «Binbir Gece Masalları»na konu olan bir 
yaşam sürerlerdi; rahattılar, emniyetteydiler, çünkü. 
Bugün Arap dünyasının manzarası ortadadır, sınır
larında güvenliği sağlayacak savaş yeteneği güçlü 
jandarmalara ihtiyacı var. Bu nedenle, Atatürk Ulus
çuluğunu, yani ulusal benliğimize kavuşma yolundaki 
büyük çabalarımızı engelleyip, bu çabalarımızı «din
den uzaklaşmak» gibi yorumlayarak bizi Atatürk' 
ün gösterdiği yoldan saptırmanın çarelerini aramak
tadırlar. Onlar bu umutlarını güçlendirecek en kü
çük fırsatlara bile büyük önem verirler. Bunlardan 
biri bizi öz dilimizden ve alfabemizden uzaklaştır-

. maktır. Dil ve yazı, bilindiği üzere en etkili araçlar
dır. İzninizle biraz tarihimize doğru uzanacağım. 

Biz Türkler, 9 uncu yüzyıla kadar Orhun Alfabe
si kullanırdık. Araplar Maveraünnehir'i yani Türkelle-
rini 200 yıl boyunca savaştıktan sonra ellerine geçi
rince ilk yaptıkları iş, o zamanların büyük, bu en 
uygar bölgelerinde Arap yazısını ve dilini zorunlu 
kılmak oldu. Emevi halifesi Abdülmelik (655 - 705) 
bu emre uymayanları idamla cezalandıracağını Arap 
imparatorluğunun dört bir yanında duyurdu. Böylece 
zengin Türk dili ve kültürü yüzyıllar boyu geriledi; 
büyük şairlerimizin şiirlerini anlayamaz olduk; halkla 
saray birbirinden koptu. Türklük hakir görüldü, şair
ler, şiirlerinde bunu açıkça belirtmekten çekinmedi
ler. Aradan yüzyıllar geçti... Sonra, Yüce Tanrı Türke 
yapılan bu haksızlıklara acıdı; Atatürk gibi bir siya
sî dehayı yarattı ve O'nu, Türk Ulusunu kurtarmak, 
yeniden özbenliğine kavuşturmakla görevlendirdi. 

Bugün, Arap dünyası o günün koşullarından ve 
olanaklarından apayrı bir siyasal denge içindedir. 
Siyasal diyaloglar, din üzerine oturtulan dostluk taar
ruzları ile ve gene bugün Türkiye'nin bilinen ekono
mik sıkıntıları nedeni ile petrol ülkelerinin uzun va-

I dede planladıkları umutlarına doğru atılacak adım
ları sıklaştırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tüm ülkede ortaöğretimdeki 
I çocuklarımıza Çince kadar zor olan Arapçayı öğret-

160 — 



T. B. M. M. B : 38 28 . 2 . 1984 O : 1 

mek ne sağlayacaktır? Bu dili konuşan ülkelerin han
gi tekniğinden yararlanacağız? Ticaret için, malımızı 
satmak içinse onlar hep İngilizce ile işlerini yürüt-
mekteler. Hatta Suudî Arabistan üniversitelerinde 
150 dolayındaki Türk öğretim üyesi de derslerini İn
gilizce olarak vermektedirler. Bize ne oluyor ki, Ata
türk'ün programdan kaldırdığı Arapça dersini illa 
koyuyoruz ortaöğretime? Bugün için seçmeli ders di
ye başlayacak, yarın zorunlu ders oluverecek, çocuk
larımız bir de bu dersten not alamayıp sınıfta kal
ma tehlikesiyle yüz yüze gelecekler. Ne gereği var? 

Sayın arkadaşlarım, on kadar ilahiyat fakültesi, 
binlerce resmî Kur'an kursu, bunun dışında Arapça 
bilenlerin sayısı 374'ü bulan imam - hatip liseleri ve 
buralarda okuyan öğrenciler var. Yalnız İstanbul'da 
6 3-0O'ü kız olmak üzere 15 bin Kur'an kursu öğren
cisi var. Onbinlerce kaçak medreselerdekinden başka 
edebiyat fakültelerinde «Ortaçağ Tarihi kürsüleri»nde 
hep yoğun Arapça dersi okutulmaktadır. 

Sayın arkadaşımız hacca gidecekler için Arapça-
nın gerekli olduğuna değindiler. Lisede okutulan Arap-
çanın çoğu kez yaşlı iken yerine getirilen hac fari
zası sırasında işe yarayacağını mı ummaktadırlar? 
Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, örneğin 
Endonezya'dan, Malezya'dan, Pakistan'dan gelen 
Müslüman hacı adayları, hep Arapça mı bilmektedir
ler? 

Sayın milletvekilleri, değil liselere konulacak haf
tada bir iki saatlik Arapça dersi, ilahiyat Fakülte
sindeki öğrencilerin dört - beş yıl bu dersi yoğun bi
çimde görmeleri dahi gene de bu dersi doğru dürüst 
öğrenmelerine yetmiyor. Bugün Suudî Arabistan'ın 
ticaretinde Türkiye'ye düşen pay yüzde l'dir. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bir dakikanız kalmıştır 
efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Yüzde 40, yüzde 30 payları alan Batılı ülkeler 
okullarına Arapça dersi mi koyuyorlar'' 

Özetle Yüce Kurulunuza arz etmek isterim ki, 
sayın arkadaşımızın önerisi hiç şüphe yok iyiniyelle 
yapılmıştır; ancak faydasının çok ötesinde zararı do
kunacak bir konudur; yolumuzu çağdaş uygarlıktan 
saptırmak isteyenlere ortam hazırlayacaktır. Atatürk 
neyi kaldırmışsa onu geri getirmeyi amaçlayanlara 
yarayacak, onun yaptıklarını adım adım giderek bo
zacaktır. Demek isterim ki, eğer Arap dünyası bizi 
lider tanıyacaksa bizim Arapça değil, onların Türkçe 
öğrenmeleri gerekir. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın arkadaşımızın bir di
ğer önerisi de, mukaddesata küfredilmesi konusunda
dır. Haşa, Kitaba, Hazrcli Peygambere küfrediliyor-
muş. En ilkel kişi bile böyle bir şeye cüret edemez. 
Ben, Türk Ulusunu bu denli inançsızlıktan ve saygı
sızlıktan tenzih ederim. Bu yolda bir kanun önermek, 
toplumumuzda, Kur'an'a, Hazreti Peygambere ve Ulu 
Tanrıya küfredenlerin bulunduğunu önceden kabul 
etmek olur ki, bu, ulusumuzun inançlarına bağlılığı 
ile bağdaşmaz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

2. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bayülken 
in, Amerika Kongre üyelerinden bazılarının, Kıbrıs 
konusu ile Amerika Birleşik Devletleri yardımını bir
birine bağlayan beyanları konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Kıbrıs konusuyla, Amerika Birleşik 
Devletleri yardımını birbirine bağlar ve bir müttefik 
hakkında haksız ifadeler kullanır şekilde beyanda bu
lunan Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Mondale 
ve onun gibi düşünenleri aydınlatmak ve ikaz etmek 
için gündem dışı söz almak isteyen Sayın Halûk Ba
yülken; buyurun efendim. (Alkışlar) 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; son defa Amerika Birleşik 
Devletlerinde temaslarda bulunan Parlamento heye
timizin çalışmaları hakkında bu kürsüden bir süre 
önce Yüce Heyetinize bilgi sunulurken, Amerika Kon
gresindeki bazı üyelerin oy kaygısıyla Kıbrıs mese
lesi ve ABD yardımı hakkında ilişki kurdukları ve bu 
yönde çalışmalar yaptıkları da kaydedilmişti. Bugün 
beni Yüce Mecliste söz almaya sevkeden husus, bu 
olumsuz çalışmalar meyanında, Amerika Birleşik Dev
letlerinin önümüzdeki sonbaharda başkanlık seçimle
rinde Demokrat Partiden başkan adayları arasında 
önemli bir yeri olan M ister Walter Mondale'nin aynı 
konuda yaptığı ve teyit edilmiş beyanlarıdır. Öyle an
laşılıyor ki, Sayın Mondale kendi ifadelerine göre, 
Kıbrıs'ta bağımsızlık ilanından sonra Reagan idaresi
nin Türkiye'nin anlayacağı şekilde sert konuşmadığı
nı, bilakis askerî yardımı artırdığını ifade etmiş, ikti
dara gelirse Türkiye ile Yunanistan'a yardımları yeni 
ayarlamalara tabi tutacağı şeklinde sözler sarfetmiş-
tir. Ayrıca, Ege'de hakkaniyet dairesinde, bir statü
nün kurulmasına sanki Türkiye engel oluyormuş gibi 
bir intiba da yaratmıştır, ifadeleriyle. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir kere Yüce Mecli
simizin hissiyatına, da tercüman olduğumu düşüne
rek şunu söylemek isterim ki; Türkiye kendisinin an-
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layabileceği şekilde sert konuşulabilecek bir devlet 
değildir. Kaldı ki Türkiye, ABD'nin NATO'da en 
önemli ve ittifaka en büyük katkılar getiren değerli 
bir müttefikidir. İttifaklar her şeyden önce eşitlik, kar
şılıklı güven ve yarar ilkeleri üzerinde kurulur, yaşar 
ve gelişir. Bu sebeple, özellikle Mister Mondale gibi 
Kongre'de önemli bir yeri bulunan, üstelik başkan 
yardımcılığı gibi sorumlu bir mevkide devlet tecrü
besi de geçirmiş bir şahsiyetin sözlerini iyi tartması 
lazımdır. Hükümetlerimizin defaatle açıkladığı, Yü
ce Meclisin de tasvibine mazhar bulunduğu gibi, 
Türk ve ABD ilişkileri kendi ikili ve ittifak içi iliş
kileri çerçevesinde değerlendirilir ve yürütülür. Ona 
yabancı olan unsurların bu ilişkilere karıştırılmak is
tenmesi, bu ilişkilere ancak zorluk ve hatta zarar ge
tirir. Bu, mazideki misalleriyle sabittir. 

Kıbrıs konusunda ana çizgileriyle gerçekler; kim
senin değiştiremeyeceği tarihî, hukukî ve diplomatik 
gerçekler şöyle özetlenebilir : 

Birleşmiş Milletler, Rum toplumunun sırf kendi
leri için şelf determinasyon istemini 1954 - 1958 yılla
rında, beş genel kurulda reddetmiştir. Ancak bundan 
sonradır ki, Türk ve Rum toplumları eşit partöner-
ler olarak Kıbrıs Cumhuriyetini 1960 yılında millet
lerarası antlaşmalarla kurmuşlardır. Bu Cumhuriyeti 
yaşatmak istemeyenler, onu, 1963 Aralık ayında ve 
1974 yılı Temmuzunda silah zoruyla yok etmek, ENO-
SlS'i sağlamak ya da bir ikinci Yunan devleti kur
mak için Türk toplumuna saldıranlar, adadaki Rum
lar ve Yunan askerleriydi. Kullanılan silâhlar da ABD 
ve NATO silahlarıydı. 1964'ten bu yana 20 yıl, 1974' 
ten itibaren alırsak 10 yıldır müzakereleri engelleyen, 
çıkmaza sokan ve hatta müzakereden kaçan taraf dai
ma Rum tarafı olmuştur. Türk toplumunun şelf de
terminasyon hakkını kullanabilmek yetkisi münakaşa 
edilemez bir keyfiyetti ve bunu kullanmıştır da. An
cak, Türk toplumu bu hakkını kullanırken federal 
bir devlet oluşturmayı amaçlamıştır. Rum toplumu gi
bi, BNOSÎS veya ayrılık peşinde koşmamıştır. Jki 
toplumun müzakerelerinin gelişmesi için de, kapsam
lı, yapıcı ve cömert önerilerde bulunmuştur. 

Türk hükümetleri de, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin gözetimindeki toplumlararası görüşme
leri daima desteklemişlerdir ve desteklemektedirler. 
Yani Türk toplumu başlıca muha,tap olarak, Türki
ye'de kendisine düştüğü ölçüde ellerinden geleni yap
mışlar ve yapmaktadırlar. Onun için dostlarımızca 
artık muhatap, Rum toplumu ve her türlü müzake
reyi güçleştiren Yunanistan olmalıdır. 

Ege konusuna gelince : Sadece şunu belirtmekle 
iktifa edeceğim : Türkiye'nin isteği, Ege'de, adalet 
ve hakkaniyet ilkeleri dairesinde bir dostluk denizi 
oluşturmaktır. Bunun temininin yolu ise, 60 yıllık 
Cumhuriyet Tarihinin gösterdiği gibi, Ankara ile Ati
na'dan geçer. Başarılar ve her iki ülke için de mut
lu ve verimli ilişkiler daima bu yolla gerçekleştiril
miştir. Müttefik ve komşumuz Yunanistan, başka mer
kezlere veya mihverlere iltifat etmemelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; malumları olduğu üze
re, bölgemizdeki siyasî ortam maalesef her an daha 
sıcaklaşmaya elverişli bir gelişme içerisindedir. Bu 
bakımdan, millî birlik ve dayanışmamızı daima taze 
ve daha kuvvetli tutmamızın önemini, ülkemizin kal
kınması için giriştiğimiz çabalarda mümkün olduğu 
derecede uyumlu bir davranışı gerçekleştirmemizin isa
betini bu vesileyle Yüce Meclisin yüksek takdirlerine 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
B) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KO 

NUŞMALAR 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 

in, geçen birleşim tutanağında yer alan ve kendisine 
ait bir beyanla ilgili olarak geçen tutanak hakkında 
konuşması. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Rıfat Bayazıt, geçen birleşim tutanağında yer alan ve 
kendisine ait olan bir beyanının düzeltilmesi için söz 
istemiştir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 24.2.1984 Cuma 
günü yapılan. Birleşimde, 13 sıra sayılı, «Konut İn
şaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında, tasarının 4 üncü 
maddesinin (b) bendine, «konut edinmek isteyenlere 
kredi verilmesi» ibaresine «köyler dahil» ibaresinin 
eklenerek bu fıkranın tadilen kabulüne dair Sayın 
Rezan Şahinkaya ve arkadaşları tarafından verilen 
önergeye Hükümet, Komisyon katılmamış ve fakat 
önerge sahibinin açıklamasından sonra kabul edilmiş
tir. Bundan sonraki muameleleri aynen Yüce Mecli
sin tutanaklarından arz ediyorum : 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel Yüksek Heyeti
nizce kabul edilmiş olan önergede bir redaksiyon ya
pılması lüzumu Başkanlığımızca kabul edilmiştir. Bil
gilerinize sunmak istiyorum. 
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Önerge şöyle başlıyor : «4 üncü maddenin (b) 
bendinde konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi» 
ibaresinden «köyler dahil» ibaresinin eklenerek bu 
fıkranın tadilen kabulünü arz ve teklif ederiz» diyor. 

Biz ise şöyle yapmayı uygun görüyoruz : «4 üncü 
maddenin (b) bendinde konut edinmek isteyenlere 
kredi verilmesi ibaresinden sonra» köyler dahil «iba
resinin eklenerek, bu fıkranın tadilen kabulünü arz 
ve teklif ederiz.» Bu şekilde daha uygun olmaktadır 
kanaatindeyiz. 

Önergeyi bu şekilde... 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge kabul edildi. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bu hak 
Komisyona aittir. 

Komisyon redaksiyonu yapar, bu işlemden sonra 
oylamaya geçilir. Redaksiyon Komisyona aittir. 

BAŞKAN — Bu önerge kabul edildi efendim. 
FENNt İSLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

redaksiyonu Komisyon yapar, Başkanlık yapamaz. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Redak

siyonu Başkanlık yapamaz, Komisyon yapar. 
BAŞKAN — Efendim, biz bu açıklamayı Yüksek 

Heyetinize yaparken, aynı zamanda da komisyona 
soruyoruz, komisyonun katılmasını... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Redaksi
yonu siz yapamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir kelime meselesidir. 
Kabul edilmiş bir önergenin, bir yanlışlığa meydan 
verilmemesi, daha düzgün çıkması içindir, çabamız 
budur. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — içtüzü
ğe riayet etmeniz lazımdır. 

BAŞKAN — Tabiî, elbette efendim. Biz zaten bu 
konuyu komisyona sunuyoruz. 

Maddeyi oylayacağız. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 4 üncü 
maddeye geçmediniz, usul hakkında konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi konuşmalarımız ta
mamlandı, verilmiş olan önergeleri oyladık. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
komisyona tariz vardır, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşmak istiyorsu
nuz? 

. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Melen, 
konuşmasında komisyonu, usule uygun hareket etme
mekle itham etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir sataşma değildir. 
Bu konu kapandı. 

Maddeyi kabul edilen iki önerge doğrultusunda, 
U değişik şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün «Değişiklik Önergeleri» başlıklı 88 inci 

maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları, önergenin 
okunmasından sonra komisyona, önergeye katılıp ka-

I Utmadığının başkan tarafından sorulmasını ve katıl
maması halinde önerge sahibine 5 dakikayı geçme
mek üzere açıklama için söz verilmesini ve daha 
sonra önergenin oylanacağını, komisyonun katılma
dığı, fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili 
maddeyi komisyonun geri isteyebileceğini ve 86 ncı 
maddenin son fıkrasıyla, kanun tasarı ve teklifinin 
Millet Meclisince kabulünü gerektirecek oylamanın 

I yapılmasından önce metinde yazılmış veya sıra bakı
mından bozukluk olduğu veya maddî hatâların bu
lunduğu ileri sürülüyorsa ki, Sayın Başkan ileri sür
müştür... 

BAŞKAN — Sayın Bayaaıt, konuşmanızı kendi 
beyanınızın zapta yanlış geçirilmesi ve bunun düzel
tilmesi maksadına hasretmiştiniz; bu maksatla konu
şunuz efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Arz edeceğim 
şimdi efendim. 

Sayın Başkan, burada maddede bir tashihat yapıl
masının gerekli olduğunu ileri sürmüştür. İçtüzük, 
Hükümetin ve komisyonun da bu görüşe katılırsa 
metnin esas komisyona verileceğini, bu şekilde düzen
lenen maddenin yeniden oylanacağını amirdir. 

I Şu açıklamalardan anlaşıldığına göre, birleşimi 
I idare eden Sayın Başkan, uyulması gerekli kanun 

hükmündeki İçtüzüğün 86 ncı maddesi hilafına re
daksiyonu, yani düzeltmeyi, esas komisyona veya 
Hükümete sormadan bizzat kendisi yapmıştır. Yap
tıktan sonra da, bu redaksiyon niteliğindeki değişik
liğe ayrıca uyulmamış ve madde, kabul edildiği Baş
kan tarafından bildirilen iki önerge doğrultusunda 
değişik şekliyle oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

I Madde, okunan tutanağa ve İçtüzüğün 86 ve 88 inci 
maddelerine göre usule aykırı olarak oylanmıştır. 

I Bu gibi hallerin tekrarlanmaması, tutanaktaki ek
siklik, redaksiyon ve geçen birleşimdeki içtüzüğe ay-

| kınlığı açıklamak için söz almış bulunuyorum. Hepi-
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mizin arzusu Yüce Meclisten malul bir maddenin 
çıkmamasıdır. İktidarıyla, muhalefetiyle ve bağım-
sızlarıyla bütün Meclisin görevi bu olmalıdır. Meclis 
dışı münasebetlerimizde olduğu gibi, İçtüzüğün uygu
lanmasında, gerek Sayın Başkan, gerek Başkanlık Di
vanının ve gerekse muhterem milletvekillerinin çok 
hassas ve karşılıklı saygıh olmalarını tekrar tekrar 
rica eder, hepinize saygılarımı sunarım. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) . 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Başkanlığımıza mü
racaatla, geçen birleşim tutanağında yer alan ve ken
disine ait olan bir beyanının düzeltilmesi için söz is
temiş olmasına rağmen, bu konuya katiyen değin-
meksizin, geçen birleşimde yapılmış olan, kendi iddia
sına göre, usulî hataları dile getirmiştir. 

Biz, sayın milletvekillerine Tüzüğümüzün müsaa
desi nispetinde ve hatta şeklî kaidelere bağlı olmak
sızın, Meclisimizin çalîşmalarına-mani teşkil etmeye
cek bir biçimde saygılı ve müsamahalı davranıyoruz. 
Bu müsamahamızı suiistimal etmemelerini kendilerin
den hassaten rica ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İsmail 
Özdağlar'a, Devlet Bakanı Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/324) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında 
bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetimizle Libya Hükümeti arasında müteah

hitlik 'hizmetleri ve petrol ithali konularında müza
kerelerde bulunmak üzere, 25 Şubat - 2 Mart 1984 
tarihleri arasında Libya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı İsmail Özdağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Kurtcebe Alptemoçin'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Necmettin Karaduman 
Cuımhuıribaışıkaım Vekili1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Gaziantep Milletvekili Galip Deniz'e izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/323) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin veril
mesine dair Başkanlığın bir tezkeresi vardır, okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Gaziantep Milletvekili Sayın Galip Deniz'in, has

talığı nedeniyle 2iQ.2.1984 tarihinden itibaren 20! gün 
izinli sayılması Başkanlık Divanının 27,2.19ı84 tarihli 
toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkamı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Danışma Kurulu Teklifleri 

1. — 14 S. Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Ta
sarısının tümü ve maddeleri üzerindeki konuşma sü
relerine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutup, onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 10 
Danışma Kurulunun 28.2.1984 Sah günü yaptığı 

toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Baştan 
Ercüment Konükman Turan Bayezit 

Anavatan Partisi Halkçı Parti 
Grubu Başkanvekili Grubu Görevlisi 

'Mustafa Çorapçıoğlu 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu Görevlisi1 

Öneri : 

14 S. Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelerde gruplar, Hü
kümet ve komisyon adına yapılacak konuşmaların 
30'ar, şahıslar adına yapılacak konuşmaların 20Tşer 
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dakika, tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelerde 
gruplar, Hükümet ve komisyon adına yapılacak ko
nuşmaların 20'şer dakika, şahıslar adına yapılacak 
konuşmaların 15'er dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — Gündemde yer alan, Tasarrufların Teşviki 

ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılmasına dair ANAP 
Grubunun önerisi. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu Başkanlı
ğının, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına 
göre -VSrilmiş bir önergesi vardır, okutup onayınıza J 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28.2.1984 tarihinde toplanan Danışma Kurulun

da, toplantı gün ve saatleri konusunda grubumuzun 
önerisi üzerinde parti grupları arasında oybirliği sağ
lanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç
tüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Ercüment Konukman 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 
ÖNERİ : 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan 14 
Sıra Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerinin bugün saat 19.00'a kadar bitirile
memesi halinde, tasarının görüşülmesinin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, önergenin oylanmasından ev
vel bir hususu arz etmek istiyorum. j 

I BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Bugünkü birleşimde bu Kanun tasarısının gö
rüşülemeyeceği hakkında bir önergemiz var. Yüksek 
Divanın bu önergeyi oylarken, önergemizi de göz 
önünde bulundurmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısını görüşmeye başladı
ğımız an, bu önergeyi dikkate alacağız efendim. 

Biraz evvel okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 16 S. Sayılı 
| 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad-
I de Eklenmesine Dair Kanun Tekliflerinin 48 saat 

geçmeden gündeme alınmasına Dair Millî Eğitim Ko
misyonu Başkanlığı Tezkeresi. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı
nın, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre verilmiş bir 

. tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Ko
misyonumuz Raporu basılıp sayın üyelere dağıtılmış 
ve 28.2.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanmıştır. 

Komisyonumuz, kanun tekliflerinin büyük bir kitleyi 
ilgilendirdiği ve acele olarak beklendiğini dikkate ala
rak, (konunun önem ve müstaceliyetine binaen, İçtü
züğün 53 üncü maddesine göre, 48 saat geçmeden gün
deme alınmasının- önerilmesi kararlaştırılmıştır.-

Bu hususun Genel Kurulun tasviplerine sunulma
sını arz ederim. 

Kemal Or 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
J bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — SORULAR VE 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

Birinci sıradaki sözlü sorunun görüşülmesi, 15 gün 
müddet verildiği için ertelenmiştir. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

BAŞKAN — İkinci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının, Afşin - Elbistan termik 
tesislerinde yaptığı inceleme gezisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Soru sahibi burada mı efendim? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. ' 
Sayın Bakanın burada olmayışı nedeniyle soru er

telenmiştir. 
3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Av
ni Sağesen'in, Fındık Üretiminin Planlanması ve Di
kim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre 
yayımlanması gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önerge
si. 

'Soru sahibi buradalar mı efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Burada

yım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI SUDİ N. TÜREL (Antalya) 

— Almanya'da. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın olmayışı nedeniyle 
soru ertelenmiştir, 
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CEVAPLAR 

I 4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, genel 
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim 
Ural'ın, genel ahlak ye adalba aykırı film ve yayınla
rın denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

I önergesi. 
Sayın İbrahim Ural buradalar mı efendim? 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Buradayım efen

dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Baikanıln olmiayüşı nedeniyile görüşme erte-

lenmiiştiir. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— İlktüdar hakkını suiliktirnal ediyor Sayın Başkan. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla-
j nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

»AŞKAN — Erzurum Mılıletvekiiıli Sayın Hilmi 
Nallbanltoğlu'nu'n, Devlelt Jhale Kanununa ve bu Ka
mına göre yayımlanacak tüzü'k ve yönetmeliklere il'iş-
ikin Bayın'diirtık ve 'Ilskân Bakanımdan söz'l'ü soru öner
gesi. 

Sayın Hfflmli Nallbaıntoğlu 'buradalar mı efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bura

dayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakanın olmayışı nedeniyle görüşme erte-

lenrni'ştıV. 
6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in, tü

tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) 

BAŞKAN — 'Manfea Milletvekili Sayın İsmet 
Turhangi'l'in, tü'tiün •üreticiilenimiim sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanındlan -sözlü soru önerge'si. 

Sayın îs'rnet Turhangil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakanın bulunmayışı nedeniyle görüşme er-

I teilenrnlşitür. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımları
nın Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (S. Sayısı : 
14) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; gündemim iz iri 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge-

1. — Dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat geçme
den veya Genel Kurul kararı olmadan bir kanunun 
gündeme alınamayacağı hakkında. 

IBAŞKIAN — Salyam mi'BleltvelötUeri, Sayın 'Bayezt 
ve arkadaşlarınım 'Başkanlığımıza vermiş oldukları bir 
önerge var, okutuyorum : 

Türkiye BÜlyülk Mıfflet Meclfe'i Başkanlığıma 
14 S. Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya-

tırımianmm Hızlandın'Uması 'Hakkımdaki Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe İKömıîsyonu Raporunum 28.2.1984 
Sallı günkü Birileşiimde görüşülmesi- İçtüzük hükümle
rine uygun oilmadığındam, 64 ündü madde gereğince 
işlem yapılmak üzere gündemden çıkarılrnasını arz 
ve,teklif deleriz. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Turan Bayezit ve arkadaşları. 

BALKAN — Bu teklif belki usulî bir tartışmaya 
yldl açar. İBu nedenle, söz almak îsteyemfor varsa, ken
dilerime isöz vereceğim efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZiT (Kahramanma
raş) — Önergem hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Bu hususta lehte ve aleyhte İkişer kişiye söz ver

mek Tüzük gereğidir. 
Siz hangi 'bakımdan konu saçaksınız efendim? -
MEHMET TURAN BAYEZİT' (Kahramanma

raş) — Eşyanın tabialtı neyi gerektiriyorsa sayın Baş
kan. Önerge saihi'biiyim. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, îsayiin mİilldtvekifci; bugün Yüksek 
Heyelan huzurunda Türkiye'min geleceğini tayin ede
cek, Türk siyasî yaşam imin geleceğine yön verecek, 
çocuklarımıza, torunlarımıza konulacak ipoteği yön
lendirecek bir kanun görüşülüyor. Bu kanun bugün 
de görüşülür, yarın da görüşülür. Bizim için hiçbir 
önemi yoktur. Mi'leitimize vereceğiniz fenalıklar ba
kımından da bir gün geoikmesin'in hiçbir olumlu et
kisi olmaz. Anealk, Yüksek Meclisin İçtüzük hüküm-

(1) 14 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir., 

ten Diğer İşler» kıisimıındaki 14 S. Sayılı Tasarrufların 
-Teşviki ve Kamu Yatnrırnlannıın Hızlandıirılması Hak
kında Kanun Tasarıısınım gör'üşü'lmesime haşlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 

terline uyması, Yüksek Meclislin kendi beraliğjime sa
hip çıkmaisıi, Yüksek Meclisin 'bir parti grubunun şev
ki idaresinde, 'bir parti grubuna hâlkiim alan İbir kişi
nin Veya çok dar bir kadronun: şevkli idaresinde ol-
mlayan bir topluluk bulunduğunu ispat etmesÜ gere
kir; önerge bunun İçin verilmiştir. 

I'k'i vakıayı bilgı&riimize isunrnalk 'işitiyorum. Gün
dem, cuma günü öğleden önce basılmış ve ilan ta!h-
itaisuna asıJlmırştır. Gündeme 'bakarsanız; -en (son pa-
ranltiez ligindeki satırında- bu kamun tasarısının o gün 
dağıtıldığını göstermektedir. O gün, o saatte bu da
ğıtılmamıştır arkadaşilar. Kanun tasarısı, bizim zaptı
mıza göre, -saatlerimiz birkaç dakika hata yapabilir-
saat 18.0Q'd;e; ancak bugün Sayım Meclîs Reisinin hu
zurunda yetkililerim ifade ettiğime göre, cuma günü 
saalt 18.00'e 5 Ikala dolaplarımıza konulmuştur. 

Şimdi, sizin taikldiMeririize 'sunuyorum; daha 'tasa
rı dağıtılmadan, gündeme, «dağttılllmiıştıır» meşruhatı 
'hangi maka'mun, hangi yeltkisıne dayamııltarak konuil-
muştur? '(HP sıralarındam alkışlar) Tasarı dağıtıla
lım ayalbilrir, !bir maddî engel çıkabilir; biz bu hareket
te vazife duygusunun, vazifeşinaslığm işaretini görme
yi çok isteriz, peşinen de bumu kabul etmek Üsteliz; 
ancak, bizim açımızdain sabit olmuştur iki, bir görev 
duygusu değil, bu-kanun tasarıisını bugün burada 
görüştürmek endişesi hâkim oümuşitur arkadaşlar. Ha-
tırlıayacaksınız; cuma günü itiraz ötmemiz üzerine, 
loturumu idare dtimiekte olan Sayın 'Başkam, «kendi
lerinin önüme bunun Saat 17.40'd!a geHdiğini» söyle
mişlerdi. 

O halde, en erken 17.40'da, bugünkü resmî teyide 
göre de saalt 18.00'e 5 kala dağıtılan bir tasarının üze
rinden 48 saat geçmiş mid'ir? Eğer siz İçtüzük hü
kümlerimi şeklî tefsir ederseniz, eğer ıs'iz maddenin 
almacımı düşünmeden bunu tefsire kalkarsanız, «48 
saat geçmiştir» dersiniz arkadaşlar. Arada cumartesi, 
pazar vardır; pek çok arkadaŞla'nımız gibi, sanırım 
ANAP'lı arkadaşlarımız da bu dediğim: kategorim'im 
içindedir; ben pazar günü Meclise çaliışmak içim gel
dim, kütüphane kapalıydı. Kütüphanesi kapalı olan 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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bir Meclîsin pazar günü İşlevde bulunduğunu nasıl 
iddiia ederisiniz? 

Bu itilbarila, 48 saatlik süre geçmediğinden, İçtü
züğün 53 üncü maddefslndök'i prosedür uıygulaırtmıa-
dan, Ibunun gündeme getirilip k'omışuilmaisı, İçtüzü
ğün İhlalidir. «Şeklî İhlali değildir» diyebilirisiniz bel
ki; ama içtüzüğün amıaÇsîal ihlalidir, İçtüzüğüm, yön
lendireceği noktayı göz ardı tutarak IhlaıVldir. 

Yüksek Heyetiniz ağır bir sorumluluk allitıınd'adır. 
Bu kaımunun bugün görüşüImö&i sizin, iyi niyetle ya
pıldığımı 'kabul etmek İstediğimiz bu ihlal olgusuna 
şuurumuzla katıilmiamız ınell'icösini doğuracaktır. 

IBu itibarla, önergemiz doğrultusunda bunun gö
rüşülmesinin yarına eftelenmeıslnıi istirham: ediyoruz. 
Bütün milletvekillerinden, parti gözetmeksizin bütün 
milletvekillerinden İstirham ediyoruz; bu .kanunun gö
rüşülmesi isıraisındia lütfen oy verirken parmaklarınızı 
ikafanızun bir karış üstüne değil, beydin izin 'hlzac-na 
getirerek Ikaldrrtnız. Belki bir -eHek'tri'k alkımı ıslzıi eltki-
ler ve rriemlelketi 'ipotekten 'kurtarırısınız. Karar sizin
dik. 

Saygılar (sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — »Bu 'hususta başkıa söz almak İste

yen arkadaşımız var mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, buyurunuz efen

dim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— 'Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri;' mü
zakeresi yapılacak olan bu kanun tasarısı 6 Kasım 
seçimlerinden önce müzakere edilmiştir, kamuoyun
da müzakere edilmiştir, televizyonda müzakere edil
miştir ve Anavatan Partisinin bütün muhalefeti üze
rine çeken köprü satışı kanunudur ve Anavatan Par
tisi bütün bu şiddetli muhalefetinize rağmen, bütün 
yüklenmenize rağmen, bu kanunla seçim kazanmış
tır ve iktidara gelmiştir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Millet bu kanuna '6 Kasım seçimlerinde oy ver
miştir. Milletin iradesine saygı gösteriyorsak, muha
lefette de olsak, bu kanunun Milletin arzusuna uy
gun olarak çıkmasına yardımcı olmanız gerekir. Ana

vatan Partisi bu kanunu çıkaracağına söz vererek ik
tidara gelmiştir ve bu kanunu bir vecibe, bir borç, 
Millete verdiği sözün icâbı huzurlarınıza getirmiştir. 
Anavatan Partisi milletvekilleri, Sayın Bayezit'in de
diği gibi, eğer akıl ve vicdanlarını kullanacaklarsa, 
'Millete verdikleri sözü tutacaklardır. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından «!Bravo» ses
leri ve alkışlar) 
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BAŞKAN — Lehte ve aleyhte olmak üzere birer 
sayın milletvekili konuştular. 

Başka konuşmak isteyen sayın üye var mı efen
dim? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, buraya çıkışımın sebebi kanunların çok 
acele Meclisten çıkıp gitmesidir. 

'Söz almayacaktım, bendeniz bunun ilmî izahını 
hazırladım; 10 dakikada bitirebilirdim, arkadaşlarım
dan, «Hangi zamanda 10 dakika alabiliriz?» diye sor
dum; «Bu mümkün değil» dediler, vazgeçmiştim; an
cak son çıkan hatibin sözleri üzerinde 5 dakikaya 
razı oldum. 

«Bu meseleler partiler arasında görüşülmüştür» 
dediler. Şimdi derim ki, çeşitli demokrasiler vardır. 
Bunlar plebisiter demokrasi, otoriter demokrasi, rep-
rezantatif demokrasi şeklindedir. 'Bunların içinde bir 
de despotik demokrasi vardır. Bu despotik demok
rasi, bir şa'hsm veya bir grubun meclise ekseriyetle 
girmesi halinde olur. Bendeniz, Anavatan Partisine 
despotik demokrasinin başını çekiyor demiyorum, 
ona dilim varmıyor; heünz böyle bir şey demek er
kendir diyorum, sureti katiyede bu aklımdan geçmi
yor; ancak, biz şunu da görüyoruz : Kısa söylüyo
rum, demokrasiler umumiyetle devamlı oturmuş veya 
oturmamış olarak ikiye ayrılır. Oturmuşlar; İngiltere, 
Amerika, vesaire oturmamışlar; Orta Amerika, Ce-
rübî Amerika, Afrika, Ortadoğu ülkeleri... 

Bu oturmamışlarda esas iki unsur vardır; biri as
kerler, biri siviller. Siviller beceremezler, askerler ara
ya girer, nizamı kurarlar, «buyurun» deyip teslim 
ederler. 3-4 senede bir bu olur ve bu sivillerle asker
ler arasında su topu gibi döner gider. Bizim memle
ketimizde, Milletimiz bu halin devamını arzu etmi
yor; olamaz da; çünkü İngiltere demokrasisinden 
bir hayli uzağız, ama o tip demokrasilerden de da
ha çok uzaktayız. Hamdolsun, müesseselerimiz var
dır, ilmî olarak bunlar işler, bunlar altyapı unsur
larıdır. Memleketimizde de maalesef 20 senede iki 
defa Silâhlı Kuvvetler müdahale etmiş, bozulan niza
mı yerine getirmiş, hamdolsun, yine sivillere işi tes
lim etmiş bulunmaktadırlar. Şimdi, biz bunu teslim 
almış bulunuyoruz. 

'Size şunu söylerim: Demokrasilerin altyapıları 
vardır. Onlar esasında şunlardır : Mesela kurulmuş 
kurullar: Danıştay, Sayıştay, üniversite, baro, sendi-
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kalar vesaire. Ancak en mühim unsuru unutuyo
ruz. O da partiler arasındaki diyalogun kurulmuş 
olmasıdır. Bugün şahsî kanaatim olarak partiler ara
sında diyalog kopuktur. Şimdi bu partiler arasındaki 
diyalogu kurar da iyi işletirsek ki, mesela her ka
nun, geliyor, 24 saatte çıkıyor, varsın bir haftada. 
çıksın, ne kaybederiz? Ama eğer bunu yapmazsak, 
biz o demincek dediğim despotik şeklin damgasını 
yeriz. Yemeyelim 'bu damgayı diye çıktım buraya, o 
bakımdan söylüyorum; çünkü onu yersek yine bo
zulur, yine altüst oluruz. Arkadaşımız «Yarın konu
şalım» dedi. Ne fark eder? Rica ediyorum. Ama 
bakın sizin lehinize konuşacağım şimdi. Bakın, rica 
ediyorum bakın : Biz bu diyalogu kuramazsak mem
leketin dışındakiler bekliyor bahane. İçeridekiler, bil
hassa sizin halefleriniz dışarıda ne diyorlar1: «'Bizi 
tanıyorsunuz, bizi biliyorsunuz.» İşte onlar sizler, 
sizin halefleriniz. (Gülüşmeler ve alkışlar) 

'Ben şimdi onlara cevap veriyorum sizin namı
nıza: Evet, sizi tanıyoruz, biliyoruz. Sekiz aydır bir 
reisicumhur intihabını yapamadınız. Bu yüzden ve 
bazı sebeplerden bu memleketin başına ne badireler 
getirdiniz, biliyor musunuz? 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

1. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarsı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (S. Sayı
sı :. 14) 

BAŞKAN — 14 sıra sayılı Tasarrufların Teşviki 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlerin listesini 
okuyorum : 

Gruplar adına söz alanlar Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu Adına Sayın Memdüh Yaşa, Halkçı 
Parti Grubu Adına" Sayın Aydın Güven Gürkan, 
Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın ilhan Aşkın. 

Şahısları adına söz alanlar : 
1. — Mustafa Kemal Palaoğlu 

2. — Necip Oğuzhan Artukoğlu 

İşte kapıda bekliyor sizinkiler. Yapmayın bunu, 
konuşalım; konuşalım ve bunu yaptırmayalım, bu 
fırsatı onlara vermeyelim. (ANAP sıralarından «Sa
yenizde vermeyiz» sesleri) 

Efendim, bendeniz 'burada konuşurken nasihat 
yapmış mevkide olmuyorum; çünkü kendimde o 
vasfı ve haddi görmem ben. Ben terbiyeli bir ada
mım. Umumî olarak daha genişti bu, size 10 dakika 
içinde anlatacaktım; fakat imkân bulamadım, bunu 
söylüyorum. Onun için önergenin lehinde karar ver
menizi istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —r Başka söz almak isteyen sayın mil
letvekili var mı? Yok. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel müzakeresini 
yapmış olduğumuz önerge Başkanlığımızın tutumuy
la ilgilidir ve tutumumuzun içtüzük hükümlerine ay
kırı olduğu noktasından hareketle verilmiş ve müza
kere edilmiş bir önergedir. Oysa ki biz yapmış ol
duğumuz hareketin içtüzük hükümlerine uygun ol
duğunu ve bunda bir endişe taşımadığımızı Yüksek 
Heyetinize belirtiyoruz ve bu nedenle de önergeyi 
oylarınıza sunmuyorum. Ancak, önerge görüşülmüş
tür ve bu husustaki görüşler, iddialar zabıtlara geç
miştir. 

IİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — İsa Vardal 
4. — Reşit Ülker 
5. — Halil İbrahim Şahin 
6. — Cafer Tayyar Sadıklar 
7. — Paşa Saroğlu 
8. — Ali 'İhsan Elgin 
Buyurunuz Sayın Memdüh Yaşa. (MDP sırala

rından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA AHMET MEMDÜH 
YAŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması ve 
Tasarrufların Teşviki Hakkında Hükümet tarafından 
sunulmuş olan tasarıyla ilgili olarak Milliyetçi De
mokrasi Partisinin görüşünü sunmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Tasarının çok parlak olmayan Türkçesi, ki her 
ne kadar bu Türkçe Komisyonun gayretiyle bir hay
li tashih edildiyse de, hâlâ; bir rahmetli hocamızın, 
Ebülûlâ Beyin tabiriyle, gâmızlığını muhafaza etmek
tedir. Bu Türkçeden anlayabildiğim kadarıyla tasarı
nın, gayesi; tasarrufların teşvikini yönlendirmek (ki; 
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ilk şey burada başlıyor zaten, nasıl yönlendirilecek), 
aynı zamanda yeni yatırımlar için kaynak sağlamak 
ve tasarruflar için emin ve güvenilir 'bir sistem ge
tirmektir. Tasarının gayesi bu. 

Tasarı bu gayeye iki şekilde varmak istemekte
dir: 'Birisi istikraz yoluyla, yani 'borçlanma yoluyla. 
Borçlanma içeriden ve dışarıdan olacak. Borçlanma 
iki şekilde olacaktır; yani iç ve dış olma dışında: Bi
risi bazı altyapı yatırımlarının ki burada altyapı diye 
geçiyor ilerde biraz deşeceğim, sosyal sabit serma
yenin, İrigilizcesi, «social overhead capital» dedikleri, 
yani, bir sermaye terakümünde, bir sermaye stokun
da üretimle doğrudan ilgili olan unsurların dışında 
kalan bütün unsurları kapsayan bir tabirdir «altyapı» 
tabiri; yani buna, eğtim de girer, sağlık da girer. 

'Buna şunun için işaret ediyorum; çünkü, alakalı 
maddede, biraz sonra geleceğiz, «köprü, baraj, elek
trik santralı, meydan, vesaire» dendikten sonra, «ve 
benzerleri» diye bir tabir var. Tabiatıyla, «benzer
leri» deyince, şeklen benzerleri değil, mahiyetleri iti
bariyle benzerleri anlaşılmaktadır. Yani, sosyal sa
bit sermayenin diğer unsurları, demektir. 

Birinci borçlanma tarzı, bu tesislerin, yani, alt
yapı yatırımlarının gelirlerini, gelir ortaklığı senediy
le satmak, devretmek oluyor ki, bu da, çok basit 
bir şekilde, gelir karşılık göstererek istikraz senedi 
çıkarmaktır. 

İstikrazda ikinci şekil ise, birtakım işletmeleri, 
devletin iktisadî mahiyette, yani üretim yapan, pi
yasa malı veya ara mal veya temel mal veya hizmet 
gibi her türlü üretim yapan işletmelerinin kiralan
ması suretiyle yapılan istikraz şeklidir. Yani bu da 
bir istikrazdır. 

Burada yapılmak istenilen, tahvil çıkarmaktan 
çok, belli bir kârın -'biraz da tabiî burada risk var 
tahviden farklı olarak- bu parayı vermeye razı ola
cak kimseye devridir. 

İstikraz dışında yapılmak istenilen ikinci iş, İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin, hisse senedi çıkarmak 
suretiyle satışıdır. Gerekçede bunun için, «anonim 
şirketler kurulacağı» yazılıdır; fakat kanunda böyle 
Ibir madde yoktur; yani anonim şirket kurulmasını 
Itanzim eden, düzenleyen bir hüıküm yoktur. Sadece 
hisse senedinden bahsediyor. Hisse senedinin nasıl 
çıkarılacağı meçhul kalıyor, ama herhalde bir yol 
bulunur. Böylece belli birtakım işletmeler, hatta 
belli olmayan birtakım işletmeler alıcılarına, kim ise 
içeride veya dışarıda, satılmış olacaktır, hisse senedi 
devri suretiyle, Yani sermaye iştiraki aramak ve 

sermayeyi kısmen veya tamamen devretmek suretiy
le. Birincisine eğer devletin belli mamelek parçaları
na karşılık tahvil çıkarma operasyonu dersek, ikin
cisine de para bulma karşılığında mal - mülk tasfi
yesi adını verebiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı ile ilgili görüşü
müzü belli bir tahlil metotu içerisinde izah etmeden 
önce, iki hususu bilhassa vurgulamak istiyorum. Biz 
Anavatan Partisi, affedersiniz Milliyetçi Demokrasi 
Partisi (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alşkışlar) 
Teşekkür ederim. Kalplerimiz beraberdir, ben bu

nu kabul ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
METİN ÖÜRDBRE (Tokat) — Allah dedirtti. 
AHMET MEMDUIH YAŞA (Devamla) — Allah 

dedirtti, size de burada birçok şeyler dedirtmiş Allah. 
Biraz sabredin yalnız. 

Miliyetçi Demokrasi Partisi olarak, toplam eko
nomi içerisinde, yani millî ekonomi içerisinde kamu 
payının küçültülmesine taraftarız. Ben 25 yıldan beri 
bunu savunurum; savunmanın sebebi de, eğer kamu 
ekonomisi belli bir ağırlığı aşarsa piyasa mekaniz
masının işlemesine imkân kalmaz. Çünkü, iktisadî 
kararlar piyasa mekanizmasının dışında verilir ek
seriyetiyle ve piyasa mekanizması üzerinde başka yer
de alınan kararlar ağırlık ifa eder. Bu itibarla da, ka
mu ekonomisinin küçültülmesin! isteriz. Zannediyo
rum mevcut partiler içerisinde de böyle bir lüzum, 
böyle bir tavsiye ve taahhüt yalnız bizim partimizin 
programında vardır. Halkçı Partinin Programında 
olamaz. Anavatan Partisinde de, zannediyorum, prog
ramdan çok doktrini, biraz da programdan sonra ge
liştirdiği için, orada da görmedim. 

Şimdi, kamu sektörünü küçültmek elbette ki, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin satışını gerektirir. 
Onu satmadan veya en azından dondurmadan, yani 
bundan sonra hiç değilse «KİT» dediğimiz veyahut 
da ona benzer Kamu İktisadî Teşebbüsleri yapımını, 
hızını kesmeden, belli bir zaman ölçüsü içerisinde 
kamu sektörünün payını, ağırlığını indirmeniz müm
kün değildir. Bunu yapabiliriz, yapmalıyız diyoruz. 
Fakat bunu yaparken, neyi satacağımız hususunda 
çok dikkatli olmamız lazımdır. 

Türkiye'de ıkamu sektörünün doğuşu ve geliş
mesi belli bir iktisadî doktrinin vetiresi içinde ol
muştur. Bu vetire içerisinde, yani bu suret içerisin
de devletin gereksiz yaptığı İşler vardır; bunlar tasfi
ye edilebilir. Devletin gerekli yaptığı, ama bugün 
gereğini kaybetmiş işler vardır; bunlar tasfiye edile
bilir. Ama bazı şeyler var ki bunlar tasfiye edilemez., 
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Tasfiye edilebilenlere, tasfiye edilemeyeceklere mi
sal vereceğim. 

Türkiye'deki bütün çimento fabrikalarını satabi
lirsiniz (zaten çoğunluk özel sektörde), bütün şeker 
fabrikalarını şeker pancarı müstahsillerine devredebi
lirsiniz, toprak sanayiini devredebilirsiniz hatta teks
til sanayiinin mühim bir kısmını devredebilirsiniz; 
ama iki şeyi devredemezsiniz: 

ıBir, inhisar mahiyeti taşıyan Kamu iktisadî Te
şebbüsleri veya Teşekküllerini devredemezsiniz. Çün
kü, eğer onları devrederseniz büyük kitle ve hatta 
onun dışında üretici, o malı girdi olarak kullanan
lar himayesiz kalır, inhisarı, tekeli (yerli veya yaban
cı pek fark etmez) bir şahsın eline, insafına devret
miş olursunuz ve o, kendisinin bütün müşterilerini 
ta maksimizasyonu, yani kân azamileştirme prensibi
ne göre istismar eder. Bütün iktisat kitapları bunu 
böyle yazar, hatta Freidman da öyle yazar. 

ıBir de, stratejik önem taşıyan işletmeleri, eğer o 
işletmelerin benzerleri, yani onlara eşdeğerde olan
ları da yoksa devredemezsiniz. Stratejik kelimesini 
sadece askerî anlamda kullanmıyorum. Askerî anlam
da olan stratejik ehemmiyetli işletmeler var, iktisadî 
anlamda stratejik önemi olanlar var; mesela demir -
çelik sanayii gibi; yani temel sanayi olanlar var, sos
yal mahiyette olanlar var, siyasî mahiyette olanlar 
var. Bir grupta tek başına 200 bin, 3>ÖQ bin işçi kul
lanan belli bir sanayi sektörü eğer Devletin elinde ise 
o sektörü böyle sellemeh - üs - selâm, şartsız, kayıtsız 
isteyene verelim şeklinde piyasaya çıkaramazsınız. 
Binaenaleyh biz, bu satışı yapalım dediğimiz zaman 
'belli bir kritere göre kamu sektörünün ağırlığını dü
şürelim, indirelim diye bir tavsiyede bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ikincisi, özellikle dış 
kaynakların ve onun yanında da belli ölçüde yabancı 
sermayenin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir 
rolü olduğunu kabul ediyoruz ve hatta bunun teşviki 
gerektiğine inanıyoruz. Fakat, 1974 yılından sonra 
Ortadoğu petrol ülkelerindeki insanların eline çok 
para geçmeye başlayınca, bu zevat Amerika'da belli 
birtakım işletmeleri veya binaları satın almaya baş
layınca, Amerika efkârı umumiyesinde büyük rahat
sızlıklar oldu, ki bunların 50 senelik petrol geliriyle 
alabilecekleri varlıklar, Amerika'nın varlık stoku içe
risinde lâşey mesabededir. Demek ki, yabancı ser
maye yatırımı teşvik edilse dahi, bazı sahalara yaban
cı sermayenin nüfuz etmesi, sirayet etmesi muhtelif 
bakımlardan, muhtelif kriterler dolayısıyla sakıncalı 
görülebilir. 
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Gayet basit, çok önemli olmayan, mesela bir abi
de, Sultan Ahmet Meydanındaki Sultan Ahmet Çeş
mesi, yani Topkapı Sarayının önündeki çeşme; bu
nu birisine satsanız, alıp götüremez; ama Türk halkı 
bu çeşme benimdir demeyi devam ettirmek ister; hiç
bir zaman o çeşmenin fiktif de olsa, yani tamamıyla 
hayalî de, nazarî de olsa başkasının malı olarak gö
rülmesini arzu etmez. Kaldı ki, bir ekonomi içeri
sinde 'bundan çok daha ileri, başkasının eline geç
mesi mahzur teşkil eden çok daha başka yatırım şe
killeri vardır. 

Biraz önce bir arkadaşımız buradan, bugünkü 
kanunun mevzuu olan hususların daha evvel tele
vizyonda ve basında tartışıldığını ve milletin kararını 
verdiğini, yani burada boşuna konuştuğumuzu söy
ledi. Ben buna rağmen konuşmamızın boşuna oldu
ğunu kabul etmiyorum. Çünkü, o arkadaşım zanne
diyorum doğrudan demokrasiyle temsili demokrasiyi 
birbirine karıştırdı. Millet bir şeye karar vermez, mil
let temsilcisini seçer karar vermek üzere. Millet sa
dece temayüllerini gösterir. Ama buraya seçilerek 
gelen insanlar sadece milletin temayüllerini değil, fa
kat o temayüllerle birlikte kendi kanaat, vicdan ve 
görüşlerini de dikkate alarak karar verirler ve karar 
buradan çıkar, meydanlardan değil. (MDP ve H'P sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, çok muhterem milletvekilleri; Tür
kiye bir kalkınma süreci içindedir. İşbaşındaki hü
kümetin, Türkiye'nin kalkınma gayretini artırması 
için, Türkiye'nin kalkınmasını hızlandırmak için bir 
kaynak arama faaliyetine girmesini de anlayışla, tak
dirle karşılıyoruz. Yalnız önümüze getirilen kanun, 
bu faaliyetin bir parça hedefini .aştığını ve bu faali
yet istikametinde bir kanunlaşma olduğu takdirde 
bunun bazı ciddî mahzurlar doğuracağını gösteriyor. 
Ayrıca bu mahzurlar yanında, bizim, görüşümüze 
göre, biraz sonra izah etmeye çalışacağım, bu ka
nunda öngörülen tedbirlerle Türkiye'de ne tasarruf 
artırılabilir ne de yeni kaynak bulunabilir, bir tek 
istİsnasıyla, onun da ne olduğunu biraz sonra söyle
yeceğim. 

Kanunun, kanun projesinin asıl büyük mahzuru, 
hepimizin kıskançlıkla üzerinde durmamız gereken, * 
kıskançlıkla' dikkate almamız gereken husus, bu ka
nunun parlamentonun temel görevlerinin en mühimi
ni teşkil eden bütçe hakkının, yani millet temsilcileri 
vasıtasıyla millet mallarına tasarruf etmek, hizmet 
yapmak, hizmet yönü göstermek ve bunun için gerek
tiğinde milletin varlığına el atmak, yani vergi ve 
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harç almak gibi demokrasilerin temelinde olan Mag
ma - Carta'dan, Fransız ihtilalinden beri bütün mec
lislerin kıskançlıkla üzerinde durduğu bir hakkın, bu 
kanunla en az yarıya indirilmesidir. Çünkü bu Ka
nun şunu getiriyor : îster istikraz yolu ile, ister tas
fiye yolu ile, yani satma yolu ile elde edilebilecek: olan 
bütün bu varlıklar, değerler, paralar dahi kanunun 
bir hükmüne göre bir fonda toplanacak. Bu fon 
Merkez Bankasında oluşacak. 'Nasıl bir fon?. Bat
mış şirketleri kurtarma fonu gibi 'bir fon. Milletin 
malını satıyoruz, Milletin bir malını rehin gösterip 
para alıyoruz ve bu parayı bir fona götürüp Merkez 
Bankasına veriyoruz. Merkez Bankası, Emniyet San
dığı gibi bunu tutacak, Meclis buna karışmayacak, 
bütçeye irat kaydetmeyecek. 

Muhterem arkadaşlarım, Çemişkezek'te Hazineye 
ait bir tarla satılsa, bu tarlanın parası bütçeye irat 
kaydedilir. Mahmutpaşa'da millî emlakin bir dükkânı 
kiraya verilse, bu kira bedeli 'bütçeye irat 'kaydedilir. 
Bunun sarf yolunu Meclis gösterir, başka kimse bu 
Çemişkezek'teki tarla ile Mahmutpaşa'da'ki dükkânın 
satış veya kirasından elde edilen paranın nasıl harca
nacağına karar veremez, ancak Meclis karar vere
bilir. Bu kadar teferruatlı işlerde bile hakkına bu 
kadar kıskanç olan Millet Meclisli, taa padişahlık za
manından bu yana, yani 1900'lerden hatta 1890'dan 
bu yana yapılmış olan birçok Devlet fabrikaları, işlet
meleri istendiği gibi, istediği kimseye satılacak ve bu
na, parasına karışmayacak, olmaz öyle şey. O ka
dar olmaz ki, Anayasamız - 'Ben hukukçu ve ana-
yasacı da değilim ama, maliye hocalığı yaptım, büt
çe hukukunu az çok biliyorum; onun için eğer bu 
konuda biraz izahat vermek mecburiyetinde kalır
sam; lütfen, çizmeyi aşmış bir insan gözü ile bakma
yın bana - o kadar kıskançtır ki, bütçe ile 'verilmiş 
olan ödeneğin, Hükümet tarafından artırılabileceğine 
dair Bütçe Kanununa hüküm koymayı yasaklamıştır. 
Bütçe mevzuunda, kanun kuvvetinde kararname çı
karılmasını yasaklamıştır. Neden?. Çünkü, arka
daşlarım Etat Generaux'lârı düşünün, Mirabeau'nun 
nutkunu düşünün, Fransız İhtilali halkın bütçe 'hak
kından doğmuştur. Bugün halkın temsilcileri bizle
riz, bu hak 'başkasına devredilmez ve zaten Anayasa
mızın 7 nci maddesi, yasama faaliyetinden gördüğü 
bu işlerin devredilemeyeceğimi de, yani yasama faa
liyetinin devredilemeyeceğini, başkasına temlik edile
meyeceğini açık açık ortaya koymuştur. Binaenaleyh, 
bizim bu kanunu geçirmeye, hami arzumuz olsa bile, 
yetkimiz yok. 
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i Sayın milletvekilleri, bu paralar fonda toplana -
I cak ve Hükümetten üç veya beş kişilik bir grup bu 
I fonun harcanacağını kararlaştıracak. Kanunda har-
I camanın nasıl yapılacağı hakkında bazı işaretler var. 
I Şayanı şükrandır ki, Komisyon bu harcama türlerini 
I bir parça sınırlamıştır. En azından keyfiliği kısmen 

önleyecek bir tedbir almış, yani bir değişiklik yap-
I mıştır. Bu 'bakımdan Komisyonu tebrik etmek la-
I zımdır ve teşekkür etmek isterim. Ama, ne olursa 
I olsun bu harcanacak olan paralar gene bütçe usulü 
I dışında harcanacaktır. Yani siz burada ödenek ve-
I rerek harcatmayacaksınız; ne olarak harcanacağına 

dair de bir iki ipucu var; bir tanesi : Tasarıda, yüz-
j de 10 kısmının öncelikli, yani gefi kalmış yörelerde 
I denmek isteniyor, kamu yatırımlarına (özel yatırım

lar da vardı şimdi yok) harcanacağı hükme bağlan-
I mış, geri kalan kısmı da büyük bölümüyle yine ge

lir ortaklığı senedine bağlanabilecek, işletme olarak 
I devredilebilecek veya hisse senedi olarak satılabile-
I cek işlerde kullanılabilecek. Bu bana Con Ahmet'in 

devri daim makinesini hatırlatıyor muhterem m'illet-
I vekilleri. Yani, bir kere tulumbaya su koyuyoruz on-
I dan sonra tulumba devamlı başlıyor işlemeye; ta-
I rihte bunun çok misalleri vardır. Fransız tarihinde 
I asinyalar var, sonradan devlet iflas etmiştir. Akla 
[ çok kolay gibi gelen, çok verimli gi'bi gelen bazı me-
I todlar çok hüsrüanlarla neticelenebilir. Bu itibarla 
I burada gördüğüm Con Ahmet'in devridaim rnakine-
I si metodunun da bendeniz muvaffak olabileceğine 

ihtimal vermiyorum. 

I Şimdi, hem gelir, hem de masraf yönünden Mec-
I lisin yetkileri ortalan kaldırılıyor. Peki Anayasanın 
I 160, 161, 163 ve 167 nci maddelerine açıkça aykırı 
I olan bu durum, aynı zamanda yüzelli seneden beri 

Batı ülkelerinde, en azından seksen seneden beri de 
I Türkiye'de çoğumuza okutulan bütçe prensiplerine 
I de tamamen aykırıdır. Bütçede birlik prensibi var, 
I bütçede umumîlik prensibi var, bütçede varidatın 
I ademi tahsisi prensibi var, bütçede masraf arkasına 

varidat, varidat arkasına masraf saklamama prensi
bi var; bunlar birbirine bağlı prensipler. 

Bütün bu prensipler çiğneniyor; neden? Bu pren
sipler neden geliştirilmiştir? Bütçede verimlilik adına 

I geliştirilmiştir, kamu ekonomisinde müesseriyet adına 
I geliştirilmiştir ve nihayet devlet faaliyetlerinde hukukî-
I lik ve enmiyet açısından geliştirilmiştir. Biz bunları 
I da göz ardı ediyoruz ve bunları da çiğniyoruz. 
I Tabiî toplanan paraların büyük kısmı ile yeniden 
| satılabilir cinsten yatırımlar yapılacağı için demin arz 
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ettiğim yüzde 10'un dışında bu öncelikli yörelere baş
ka -yatırımlar yapılamaz. Mesela Kelkit Çayına, Gar
zan Çayına yahut da Basur çayına eğer yüzde 10 
daki miktar yetmemişse, artık köprü yapmak veya
hut da Van - Bitlis yolunu bu fondan yapmak müm
kün olmaz. Ona biz karar vereceğiz ama, büyüklere 
onlar karar verecek, yani o komite. 

Muhterem milletvekilleri, ben bütün meslek ha
yatımda daima serbest ekonomi taraftarı oldum, pi
yasa mekanizmasına işlerlik kazandırmanın, ekono
mik büyümeyi, ekonomik gelişmeyi daha iyi gerçek
leştireceğine inandım. Mensup olduğum parti de ay
nı kanaattedir ve programına bunu işlemiştir. Zan
nediyorum ki, bizim parti ile Anavatan Partisi arasın
da, bu bakımdan büyük benzerlikler vardır. Azamî 
refahın, daha doğrusu optimal refahın, iktisatçı olan
lara hitap ediyorum, yani parateoptimumun, piyasa 
mekanizmasına işlerlik kazandırmakla daha iyi ger
çekleştirileceğine inanıyoruz. Ancak bu inancımız, bu 
düşüncemiz bir varsayıma dayanır. Bu varsayım, pi
yasanın tam rekabet esaslarına göre işlediği varsayı
mıdır ve dolayısıyla ferdî veya toplumsal, cemî yahut 
da kamusal diyelim, bütün ihtiyaçların "piyasa meka
nizması yoluyla karşılanabileceği faraziyesine daya
nır. Halbuki bu faraziye yanlıştır ve bu faraziyenin 
yanlışlık derecesi, ekonomilerin az gelişmişliğiyle düz 
orantılıdır. Yani bir ekonomi ne kadar az gelişmiş ise 
bu faraziye o kadar az doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa iki dakikanız kalmıştır 
efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Eğer 
müsamaha ederseniz Sayın Başkan beş - altı dakika 
içerisinde görüşlerimi toparlayacağım. 

Şimdi Sayın Başkanın ikazına uyarak bir kısım 
izahlarımı atlıyorum ve bu kanun projesinin yeni bir 
kaynak yaratmayacağı ve tasarrufu artırmayacağı hu
suslarını inceleyerek sözlerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, köprü, baraj ve diğer alt 
yapı hizmetlerinden alınmakta olan ücret bir fiyat de
ğildir. Bu ücret, kısmen kullananın elde ettiği fayda
nın karşılığı, fakat büyük kısmıyla da vergidir; çün
kü bu altyapı yatırımlarının faydaları yalnız hizmeti 
kullananlara değil, bütün memlekete şamildir ve bu 
itibarla da bütün dünyada bu hizmetleri bedava sun
mak bir tahassürdür, bir özlemdir. Eğer biz bu hiz
metleri bugünden satarsak ve hele icabında yabancıla
ra da satarsak, bu takdirde Türk Milletinin bu hiz
metlerden ileride parasız veya düşük fiyatla yararlan
ma ümidini bertaraf etmiş oluruz ve her zaman Türk 

Milletine veyahut da başka görüşte olanlara bir tek 
alternatif bırakıyoruz; o da, günün birinde satılmış 
olan hisse senetlerini ya erken itfaya tabi tutmak veya 
alınan ücretleri kaldırıp eldeki senetlerin değerini sı
fıra düşürmektir. Tabiî bu çok tehlikeli bir davranış
tır, çok tehlikeli bir gidiş olur ve bu itibarla da ken
disine senet vereceğimiz kimsenin emeği de selbedil-
miş olur. 

Bu yüzdendir ki, çok Sayın Başbakana ve bilgisine 
rağmen, kendisi her yerde tavsiye ediyor, bu senetler
den alın diyor; ben almayacağım, eğer param olursa 
ben altın alacağım. Çünkü emin görmüyorum; parti
ler arasında, kitleler arasında bir siyasî mücadele kapı
sı açacaktır ve önünde sonunda bu senetleri alanlar 
büyük bir riskle karşı karşıya kalacaklardır. (MDP ve 
HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütün bu operasyonlar her ilki haliyle de tasarrufu 
yaratan, tasarruf arttırıcı operasyonlar değildir; ta
sarrufu arttıran faktör faiz nispetidir. Faiz nispeti de 
arkadaşlar, tahvillere ödenen faiz nispetiyle ve mev
duata ödenen faiz nispetiyle belirli seviyede artırıl

maktadır. Faiz getiren vasıtaların adedini artırmakla 
tasarruf artmaz; mevcut tasarrufun plasmanı yer de
ğiştirir, başka bir şey olmaz. Yani mevduattan alır, 
gider adam bu senetten alır; tıpkı altın fiyatları yük
selirken insanların yaptıkları gibi. 

Peki, buna rağmen Hükümet bunu neden yapmak 
istiyor? Bence şu sebebe dayanır : inşallah teşhisimde. 
yanılıyorum; geleceğe ait olan geliri peşin almak ki, 
böylece ister kendileri iktidarda kalsınlar ister başkası 
iktidara gelsin, bundan sonraki yıllarda bir bütçe açı
ğı potansiyeli yaratıyorlar. Eğer köprünün varidatım 
mevcut varidatın 4 katıyla kapitaliz© edebilirseniz, 5 
katıyla kapitalize edebilirseniz, 5 yıllık geliri bugünden 
elde etmiş olabilirsiniz. Ancak, bu bütçe açığının er
telenmesi anlamına gelir, gelecekte açık bütçe finans
manı anlamına gelir, gelecekte enflasyonun hızlandı
rılması anlamına gelir. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Bu operasyon
lar muvaffak olduğu takdirde bundan en çok zarar 
görecek olan özel sektör olacaktır. Çünkü bugün Ame
rika'ya bakınız; Amerika'da ne faiz oranları indirile
biliyor ne de hazırlanan yatırım seviyesine ulaşılabi-
liyor. Sebebi bütçe açığıdır. Yani devlet piyasada ta
lebini artırdığı ölçüde mevcut kapital, yani mevcut 
fonlar belli olduğu için, mahdut olduğu için devletin 
talebinin artması, özel sektörün bu kaynaktan fayda
lanma imkânlarını azaltır ve faydalanma maliyetini de 
yükseltir. 
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Bu itibarla, bütün özel sektörcülüğümüze rağmen, 
bu operasyonlar muvaffak olduğu takdirde bunun za
rarını en çok özel sektör görecektir. 

Bir tek şekilde kaynak artar arkadaşlar, demin söy
ledim; o da bütün bu yapılan operasyonun muhata
bının yabancılar olması halidir. Bütün İktisadî Devlet 
Teşekkülerini hiç tefrik yapmaksızın yabancılara sa-
tabilirsek ve gelir ortaklığı senedini yabancılara «ata
bilirsek o takdirde gerçekten yeni kaynak yaratılabi
lir, ama bu yeni kaynağın fiyatı, bedeli çok yüksektir 
arkadaşlar. Biz KİT'lerin bir kısmını satabiliriz, dedi
ğimiz zaman, hiçbir zaman rafinerilerin tamamını ya
bancılara satmayı aklımızdan geçiremeyiz. 1974 Kıbrıs 
Harekâtı sırasında yabancılara ait bir rafinerinin as
kerî jetlerimiz için gereken benzini yapmadığı iddiası 
hâlâ matbuatımızda tazedir. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) Onun için çok dikkatli olmak mecburi
yetindeyiz. Türkiye imtiyazlar dönemini 1923'te Lo
zan'da kapamış, 1920'lerde ve 193û'lardaki devletleş
tirmelerle de tasfiye etmiştir. Bunun tekrar açılma
sına müsaade edilmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, konuşmanızı tamamla
yınız efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Başüs-
tüne Sayın Başkanım. 

Bütün bu konuşmalarımdan, bütün bu izahatımdan 
sonra müsaade ederseniz son paragrafı yazılı metin
den okuyacağım. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, görüştüğümüz 
tasarı, Cumhuriyet tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş en radikal kanun tasarısıdır. Hiç
bir tasarı bugüne kadar siyasî rejimi bu derece te
melden değiştirmeyi hedef almamıştır. Bu tasarı ka
nunlaşırsa ne olur? 

1. Bütçe mefhumu ortadan kalkar, 
2. Parlamentonun Devlet gelir ve giderlerini kont

rol yetkisi fevkalade daralır. 

3. Parlamentonun iktisadî politikaları oluşturma
da katkısı hemen hemen kalmaz ve Parlamento mev
cudiyet sebeplerinden çok önemli bir tanesini kay
beder. 

4. Türkiye kazanılmış, daha doğrusu verilmiş hak
lar ve imtiyazlar dolayısıyla bazı dış müdahalelere 
açık duruma gelir. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi bir uzlaşma re
jimidir. Bu taslak üzerinde, bu Parlamentoda hiçbir 
uzlaşma zemini göremiyoruz. Halbuki iktidara yardım 
etmek istiyoruz. Millî menfaatlerimiz için muvaffak 
olmanızı istiyoruz ve bu muvaffakiyet temennimiz, 

arzumuz dolayısıyla sizi ikaz ediyoruz. Bu tasarıyı 
lütfen geri çekiniz. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ay
dın Güven Gürkan; buyurun efendim. (HP ve MDP 
sralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ben 
Sayın Memduh Yaşa'nın bıraktığı yerden devam ede
ceğim. Bu yasa tasarısını geri çekiniz; istirham ediyo
ruz geri alınız. 

Değerli milletvekilleri, parti grup disiplini adına, 
muhtemelen birkaç saat sonra parmaklarınızı kaldı
rarak, Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı en radikal ka
nunun uygulanması için Hükümete satma ve savma 
konusunda yetki vereceksiniz. Neleri satacağınızı ve 
neleri savacağınızı bilmenizi istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu 
Meclisin yüce üyeleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının satılmasını ya da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası üstünde işletme imtiyazı verilmesini sa
mimî olarak istemekte midirler; Devlet Yatırım Ban
kasının satılmasını ya da işletme imtiyazının verilme
sini istemekte midirler; Devlet Malzeme Ofisinin satıl
masını istemekte midirler; Toprak Mahsulleri Ofisi
nin satılmasını ya da imtiyazının verilmesini istemek
te midirler; Türkiye Halk Bankasının satılmasını is
temekte midirler; Et ve Balık Kurumunun satılmasını 
istemekte midirler; Türkiye Denizcilik Kurumunun, 
yani Denizyollarının, liman işletmelerinin, tersanelerin, 
Deniz Nakliyatının, Denizcilik Bankasının yabancıya 
ya da bir grup yerli azınlığa satılmasını istemekte mi
dirler; Türkiye Ziraî Donatım Kurumunun satılması
nı ya da imtiyazının verilmesini istemekte midirler? 
Samimî soruyorum : İstiyor musunuz? Ne zarar gör
dünüz? Ziraî Donatım Kurumunun Devlet elinde kal
masından ne zarar gördünüz de satıyorsunuz ya da 
işletme imtiyazını veriyorsunuz? Sümerbank'm satıl
masını istiyor musunuz? (ANAP sıralarından «Evet» 
sesleri) SEKA'yı istiyor musunuz? (ANAP sıraların
dan «Evet, istiyoruz» sesleri) Makine-Kimya Kuru
munu istiyor musunuz, istiyor musunuz askerî tesisle
riyle birlikte?.. (ANAP sıralarından «Evet» sesleri) 
Zapta geçiniz, istiyor musunuz? (ANAP sıralarından 
«istiyoruz» sesleri, gürültüler; HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri.. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Mugalata yapıyorsunuz. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Muga
lata yapmıyorum. 60 sayılı... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın nıilletvekileri ve sayın hatip; 
karşılıklı konuşmayınız efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 60 
sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamede Hükümeti
nizin sevk ettiği yasada geçen İktisadî Devlet Teşek
külleri ye Kamu İktisadî Kuruluşlarının adlarını sayı
yorum. Sayın Hükümet buradadır, Sayın Komisyon 
buradadır. Başkanı buradadır, Maliye 'Bakanı bura
dadır; tashih edebilirler. Türkiye Demir Çelik Endüst
risinin satılmasını istiyor musunuz; Karabük, isken
derun bunların da satılmasını istiyor musunuz? (ANAP 
sıralarından gürültüler) Duymuyorum... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Esasa 
gel, esasa. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) Esasa 
geliyorum efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Esas burada, esas. Bilmiyorsanız öğrenin. (ANAP sı-
ralarından «Ya...» sesleri) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eti-
bank'ı... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Esas burada esas. Bilmiyorsanız öğrenin... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Otur 
yerine... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De

ğerli arkadaşım... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Öğ

reteceğiz size bunları. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Hem 

dinlemesini öğrenin, hem de konuşmasını öğrenin. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Evvela sen kpnüşma... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Oturdu

ğun yerden konuşma. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sen konuşma evvela. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Karşılıklı konuşmaya müsaade etmeyiniz lütfen Sa- . 
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Niyet

leri bellidir Sayın Başkan; ama bu kanunu çıkaraca
ğız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, hatibe mü
dahale etmeyiniz, 

Buyurun Sayın Gürkan, buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Çok 

değerli milletvekilleri, Etibank'ın boraks tesislerinin, 
kükürt, krom, bakır, alüminyum tesislerinin yabancı 
ve yerli ayrımı yapılmaksızın satılmasını gerçekten 
istiyor musunuz? Türkiye Elektrik Kurumunun, 
(ANAP sıralarından gürültüler, HP sıralarından «De
vam et» sesleri). Türkiye Petrol Kurumunun, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Türkiye Petrol
leri rafinerilerinin, BOTAŞ'ın, Petrol Ofisinin, Deniz 
İşletmeciliği ve Tankerciliğiriin satılmasını gerçekten 
istiyor musunuz? Samimî soruyorum, istiyor musu
nuz? 

Değerli arkadaşlarım, uçak yapmakla yükümlü 
olan, uçak yapma görevi verilmiş olan Savunma -
Donatım İşleri Genel Müdürlüğünün, TUSAŞ tesis
lerinin işletme 'imtiyazı verilmesini ya da satılmasını 
istiyor musunuz? Tekel'in satılmasını istiyor musu
nuz? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının, 
PTT'n'in, Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İş
letmesinin; Türk Hava Yollarının; USAŞ'ın; Devlet 
üretme çiftliklerinin ve haralarının yabancı - yerli 
ayırımı yapılmaksızın hisse senedi vermek suretiyle 
satılmasını ya da Hükümetin bizim tarafımızdan bi
linmedik yetkiler kullanarak istediği kimseye, istedi
ği biçimde imtiyaz işletmesi olarak verilmesini bu Yü
ce Meclisin aziz üyeleri olarak, bu Milletin temsilci
leri olarak tasvip ediyor musunuz? 

Değerli arkadaşlarıım, aziz milletvekilleri, Yüce 
Türk Milletinin temsilcileri; siyasal tercihinizin gere
ği olarak bazı İktisadî Devlet Teşekküllerini ya da 
Kamu İktisadî Kuruluşlarını, biz tasvip etsek de et
mesek de devretmek istiyor olabilirsiniz; ama lütfen 
çok istirham ediyorum şu yasayı okuyunuz ve göre
ceksiniz ki, bu yasanın ifade ettiği bir tek anlam var
dır : Hükümet bize, «Ben, bu bütün adını okuduğum 
tesisleri satma hakkını istiyorum; kime satacağımı, 
ne zaman satacağımı, hangi koşullarda satacağımı, 
kimlere satacağımı ancak ben belirlerim, bana bu 
yetkiyi ver» diyor. Yüce Türk Milletini temsil eden 
bu aziz milletvekillerinin Hükümetin bazı İktisadî 
Devlet Kuruluşlarının özel sektöre devriyle ilgili ma
sumane isteğini dikkate alarak vermek istedikleri bu 
yetkinin çok ötesinde Cumhuriyet Tarihinde hiçbir 
hükümetin istemek cesaretini bulamadığı kadar büyük 
bir yetki istenmektedir sizden. İşletme imtiyazı deni
liyor. Merak etmiyor musunuz değerli milletvekilleri? 
İşletme imtiyazı nasıl verilecektir? örneğin, Türkiye 
Petrollerinin işletme imtiyazını vermek kararını, yet
kisini bu Yüce Meclis Hükümete tanırsa merak et-
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meyecek midir; (x) şirketi mi .işletecektir, (b) şirketi 
mi işletecektir, yabancı mı işletecektir, yerli mi işlete
cektir; ne kadar süreyle işletecektir, Devlete kaç para 
verecektir ya da vermeyecektir? Hiçbir şeyi merak 
etmiyor musunuz? Bunca kamu kurum ve kuruluşu
nun satılması ya da işletmeye verilmesi için yetki is
teyen Hükümete nereden bu kadar çok güveni üre
tiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, eğer beni öfkelenmeden ve 
sinirlenmeden dinlemek lütfunda bulunmuş olsaydı
nız, söylediklerimin arasında çok önemli savunma 
tesislerinin de bulunduğunu, çok önemli stratejik sa
nayilerin de bulunduğunu ve çok önemli Atatürk ar
mağanlarının da bulunduğunu fark etmiş olacaktınız. 
Vereceğiniz oylar bir siyasal tercihin yaşama geçiril
mesinden çok ötede, bu.Büyük Millet Meclisinin Hü
kümet karşısında yetkilerini kullanmama kararını gös
terecektir. Buna lütfen izin vermeyiniz. 

Bu yasa tasarısının gerekçesini okuduğumuz za
man denilmektedir ki: «güvenilir ve istikrarlı gelir 
vermek suretiyle yeni iş sahaları açılacaktır.» 

Lütfen çok objektif bir bazda birlikte düşünelim, 
Bu adlarını okuduğum tesisleri Türkiye'de kimler 
alacaktır? Bu para kimlerde mevcuttur? O halde olsa 
olsa ancak, benden önceki Sayın Milliyetçi Demok
rasi Partisi Sözcüsünün de belirttiği üzere, bankada
ki fonlar çok büyük Ölçüde cazibeli hisse senetleri 
ya da gelir ortaklığı senetleri çıkartmak suretiyle bu 
tarafa sevk edilmiş olacaktır. Peki, zaten çok dar bir 
boğazdan geçen Türk ekonomisi, bu ölçekte büyük 
bir fon aktarımına, içinde bulunduğumuz bu koşul
larda nasıl dayanacaktır? Bankaların ve bankalarla 
birlikte yüzlerce özel işletmenin, sırf Hükümet, söy
lemiş olduğu bir şeyi illa ve illa yapmak istiyor diye 
batmasına ya da yok olmasına niçin göz yumacak
sınız? 

Değerli milletvekilleri, hiçbir demogojiye kapıl
madan vicdanlarımızın sesiyle birlikte düşünelim. Bu 
satılacak tesisleri kimler alacaktır? (ANAP sıraların
dan, «tesis satmıyoruz» sesleri). 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanma
raş) — Ermeniler, belki de Yahudiler. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
dim bütün mesele buydu zaten, bütün mesele buy
du. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Mec

liste ve komisyonlara yasaları alelacele getirmenin ve 
geçirmenin temel amacı da, çok güvendiğim, çok de
ğer verdiğim, kendimden daha üst derecede vatan-
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sever saydığım Anavatanlı arkadaşlarımın gerçeği 
bilmemeleri, yasaları okumamalarıydı. Bana, «hayır, 
satmıyoruz» diyenlere okuyorum efendim : 

«Bu kanun, kamu kurum ve kuruluşlarına, Kamu 
İktisadı Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkülleri 
dahil, 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı 
tesisiyle, Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Dev
let Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak ve
ya bir grup halinde gelir ortaklığı senedi ile Kamu 
İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkülleri 
için hisse senedi çıkarması ve işletme hakkı verilme
mesine dair hükümleri kapsar.» 

Okuduğum listeden (tekrar adını söylüyorum) lüt
fen gidip bakınız, Hükümetimize bu kadar güvenme
yiniz. Menşei, 60 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararna
me; tarihi, 20 Mayıs 1983. Eksik okumuşumdur, faz
la okumamışımdır. 265 tane tesis, Türkiye'de geride 
Devletin tesisim diyeceği hiçbir şey kalmıyor. Bunlar 
hakkında devlet işletme imtiyazı çıkartmak ve hisse 
senedi çıkartmak hakkını v^ yetkisini istiyor. Alsın; 
ama kime satacağını, hangi koşullarda vereceğini 
lütfen size anlatsın o yetkiyi verin; münhasıran o yet
kiyi verin. Bu kadar geniş ve kapsamlı, âdeta dilim 
varmıyor; ama Devleti ben canım istediği zaman sat
mak yetkisini istiyorum 'biçimindeki bir yetkiye izin 
vermeyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de unutmayınız ki, biz 
bir ihtilal Meclisi değiliz; biz siyasal tercihlerimiz ne 
kadar farklı olursa olsun, Türk Devletinin ve Türk 
Milletinin çok çeşitli sosyal gruplardan oluştuğunu 
kabul etmek ve bunlar karşısında hakkaniyetli dav
ranmak, bunlar arasında menfaat dengelemesi yap
mak zorundayız; hangi partiden olursak olalım. Me
seleye lütfen bu açıdan da bakınız. Bu tesisler eğer 
kârlı ise, satıldığında kimlerin alacağım, kimlerin ala
bileceğini gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye'nin zaten 
çok bozuk olan mülkiyet ve gelir dengesini daha da 
bozacak, daha da zedeleyecek bir yasa tasarısıdır bu. 
Biz, biraz evvel söylediğim gibi, bir ihtilal Meclisi 
değiliz," sosyal dengeleri mutlaka göz önüne almak 
zorundayız. Unutmayınız ki, siz sadece Köprüyü, Ke
ban Barajının gelirini satacağım dediniz ve buna, yüz
de 56'sı bu Milletin «hayır» dedi. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). Yalnız buna «hayır» dedi, 
bu kadarına «hayır» dedi. Çıkınız şimdi, Türkiye 
Petrollerini de satıyorum, limanlan da satıyorum, 
tersaneleri de satıyorum, uçak kuracak tesisi de satı
yorum, Toprak Mahsulleri Ofisini de satıyorum de
yiniz; yerli ile yabancıya da ayrım yapmıyorum de
yiniz, canım isterse işletme imtiyazı da veririm deyi-
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niz ve bakalım o yüzde 44 oyunuzu alabiliyor musu
nuz? (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
Azınlıksınız, azınlıksınız, azınlıksınız yalnızca... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen Genel Ku
rula konuşunuz. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, Baş
bakan size işaret ediyor, siz de konuşmacıya müda
hale ediyorsunuz; ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye lüt
fen. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Siz 
yalnızca açınız Hükümet Programınızı, açınız Se
çim Bildirgenizi, açınız Parti Programınızı Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının da satılacağına dair 
bana bir cümle gösteriniz lütfen. Millete bunu beyan 
ettiğinizi belirten bir üfacıcık iz gösteriniz. İki şey 
söylediniz; «Köprü ve Keban Barajı» dediniz ve bu 
Millet size «Hayır» dedi, bunu biliniz. (ANAP sıra
larından «Evet dedi» sesleri) Yüzde 56'sı ile «Hayır» 
dedi. Biraz sonra oylar kullanıldığında görülecektir 
«Hayır» dedi. Hesap yapıyorum, «Hayır» dedi. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Cum

huriyet tarihinin en tehlikeli kanununu çıkarıyorsu
nuz, aklınızı başınıza alın. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, amacım kesin olarak Meclisin 
tansiyonunu yükseltmek değil; çok samimi söylüyo
rum değil, değil efendim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Yalnız... (Bakanlar Kurulu sı
ralarından «Yalan» sesleri). 

Sayın bakanım, yalan söylemiyorum; yalnız şu ba
sit 3 sayfalık, çoğumuzun okuma fırsatını bulmadığı 
ya da okumak ihtiyacım duymadığı, yasa tasarısının 
arkasında ne önemli satma yetkisinin, işletme yetki
sinin yattığını göstermek için sesimin tonunu yüksel
terek söyledim. (ANAP sıralarından «Yasa tasarısı 
basit olmaz» sesleri). (Kâğıt olarak demek istiyorum. 
Çok samimi söylüyorum, Atatürk'ten bu yana oluş
turduğumuz bu düzenin içinde feyz almış bir insan 
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I olarak, onun oluşturduğu temel, sosyal ve ekonomik 
nizamın bu ölçüde başaşağı edilmesi karşısında sa
mimi bir Atatürkçü olarak duyduğum hissiyat belki 
sesimin tonuna yansımış olacaktır; ama kusura bak
mayınız bu ölçüde bir satış yetkisini, ben sadece se
simin yüksekliğiyle satmak istemeyen arkadaşlarımı 
da uyarmak ihtiyacını duydum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetiniz ve Hükü
metimiz Komisyonda bize hep şunu söyledi; «Bunun
la iş sahası açacağız, çok rica ediyorum, devletin pa-

J raya ihtiyacı var, yatırımlar hızla yapılmalıdır. Siz 
işsizliğin azaltılmasına mı karşısınız; yani köprülere, 
yeni barajlara mı karşısınız?» 

.Defalarca bu kürsüden ve komisyon kürsüsün
den şu husus ifade edildi: «Devletin, yatırımlarını 
hızla yapmasının bu yasayla uzaktan, yakından hiç
bir ilgisi yoktur.» • 

Devletin kaynak bulması sorununa gelince, değer
li milletvekilleri, arkadaşlarını, bu kaynak bulma sı
rasında gerçekten geniş halk kitlelerine güvenilir ve 
istikrarlı bir gelir sağlanmak isteniyor ise, Hüküme
tiniz, bize bir istikraz yapma kanunu, bir borçlanma 
kanunu, borç yapabilme kanunu getirirdi ve biz, ken
disinin malî teyakkuz içinde bulunduğunu dikkate 
alarak bu yetkiyi verirdik. (ANAP sıralarından «Yet
kisi var zaten» sesleri) Onu da bilmiyorsunuz efen
dim, sınırlıdır o yetki. Bununla Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığını, Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryollarını, ıPTT'yi satmanın uzaktan yakından ne 
ilişkisi vardır? İnsan büyük hüzün duyuyor. 

Bir yüce millet olarak 1923'lerde geride bıraktığı
mız bir dönemi, yani yabancılarla ekonomik alanda 

I ortak menfaatler oluşturma yerine, yabancılara 
Önemli ölçüde imtiyazlar, haklar ve Türkiye Cum
huriyetinin siyasal, ekonomik ve sosyal politikaları 
üzerinde söz sahibi olma hakkını terk ettiğimizden 
bu yana, 60 küsur yıl geçmiştir; '60 küsur yıl, ne ya
zık ki, insanın bazı şeylerini unutması için yeterli za-
manmış. Bundan derin bir üzüntü duyuyorum ve 
üzülerek diyorum ki, bu tasarı bu haliyle yasalaştığı 
takdirde, ileride Türkiye ister istemez büyük ölçüde 
yeniden millîleştirme hareketlerine gidecektir. Eğer 

I bu saydığım kamu kurum ve kuruluşları yabancıla
rın eline geçerse, geçmesini engelleyici ne yazık ki 
hiçbir güvenceyi bu yasa tasarısı içinde biz görme
dik, eğer geçerse partimin ilk işi bunları tekrar Türk 
Milletine iade etmek olacaktır. ı(HP sıralarından 

| «Bravo» sesleri, alkışlar), 
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Bunu çok samimi söylüyorum, kim nerede yaban
cı sermayeye karşı akıllı, ihtiyatlı bir politika güt
memiş ise, yabancı sermayenin çekiciliğine kapılarak 
yerli sermaye ile arasında hiçbir fark gözetmeksizin, 
aynı imkânları ve özendirmeleri tanımışsa, o ülkede 
bir süre sonra ne yazık ki, ne yazık ki diyorum, çün
kü büyük toplumsal ve siyasal sarsıntılarla boğul
muştur, ne yazık ki millîleştirme hareketleri olmuş
tur. Bunu biz çoktan geride bıraktık, biz bunu, 60 
yıl önce hesabımızı yaptık ve geride bıraktık 60 yıl 
sonra, 70 yıl sonra, 80 yıl sonra yeniden bize yaşat
tırmayın. 

Güney Amerika ülkelerinin tarihi, yabancı serma
yeye imtiyaz ve arkasından millîleştirme hareketle
riyle doludur. Türkiye böyle olsun istemiyoruz. İsti
yoruz ki, evet yabancı sermaye ile ortak projelerimiz 
üstünde işbirliği yapalım, konwhow alış - verişinde 
bulunalım, teknoloji alış - verişinde bulunalım; ama 
sınırsız bir biçimde ihtiyaçlarımızı gidermek gerek
çesiyle ülkemizin çok önemli tesisleri, altyapı yatı
rımları, stratejik müesseseleri üzerinde hak ve yetki 
tanımayalım. Bu kimseye de iyilik olmayacaktır. So
nunda Türkiye, bugüne kadar dost geçindiği ülkeler
le de, ister istemez menfaat ihtilafı haline gelecektir. 
Türkiye'nin siyasal ve askerî dengeleri ne yazık ki sar
sılacaktır. Baştan ihtiyatlı gidelim ki, sonunda ağır 
tepkilere sebep olmasın, Türkiye'nin kararlı politi
kası sürmeye devam etsin. 

Şunu açıkça ve önemle arz ediyorum ki, istenen 
yetkinin dahilinde bulunan tesislerin pek çoğu, liman
lar gibi, tersaneler gibi, petrol rafinerileri gibi, bü
yük ölçüde askerî güvenliğimizle ilgili tesislerdir. 

Millî Savunma Komisyonunun ve muhtemelen 
daha yüksek düzeydeki güvenlik organlarının görüşü 
ve onayı alınmadan, savunmayla ilgili tesisleri satma 
konusunda ya da işletme imtiyazı verme konusunda 
Hükümetin istediği yetkiyi sorumsuzca buluyorum. 
Bu konuda en azından Yüce Meclisin, "bir kez de Mil
lî Savunma Komisyonunun görüşüne ihtiyaç duya
cağını ummak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısını ayrıca 
Yüce .Meclisimize karşı gösterilmiş bir saygısızlık ör
neği kabul ediyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Müteaddit defalardır sordum ve cevap veriniz; 
«gelir ortaklığı belgesi»nin ne olduğunu bu Meclis 
içinde anlayan varsa, bana anlatsın. Ben tasarının ge
rekçesinde aradım bulamadım, Komisyondaki görüş
meler sırasında Hükümeti temsilen Sayın Bakana sor
dum, cevap alamadım, 
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MALİYE VE GÜMRÜK ©AKANI VURAL 
ARIKAN l(tzmir) — Bana sormadınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De
dim ki, karatahta getireyim, siz söyleyin ben yaza
yım; ama gelir ortaklığı senedi ile ne yapmak istedi
ğinizi anlayamıyorum» dedim. (ANAP sıralarından 
gürültüler)., 

Lütfen birlikte dinleyelim, biraz sonra buraya 
Hükümetin yetkili bir temsilcisi çıkacaktır ve açık 
seçik gelir ortaklığı belgesi, ile Devletin nasıl olup da 
kaynak sağladığını herhalde anlatacaktır. (ANAP 
sıralarından «Dinleriz» sesleri). 

.Bekliyorum, hay hay. 
Çok 'basit bir hesap yapalım: Köprünün geliri 4 

milyar lira. Siz yüzde 50 faiz veren bir Hükümetsi
niz. O halde çıkartabileceğiniz gelir ortaklığı belgesi 
en fazla 8 milyar liralıktır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ol
madı. 

AYDIN GÜVEN GJÜRKAN (Devamla) — Sa
yın Başbakanım «olmadı» diyor. Olmadı Sayın Baş
bakanım. Çünkü, nasıl olacağını yazmak lütfunda bu
lunmamışsınız, çünkü milletvekilleri sizin için Mil
letin temsilcileri değil, el kaldırıcı insanlarıdır. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN —• Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Hakaret ediyor 

Sayın Başkan, hakaret edemez. (ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). O Sözü lüt
fen geri alın. 

ADALET (BAKANI NEJAT ELDEM (Mardin) 
— Milletin temsilciline hakaret edemez, sözünü ge
ri alsın. (ANAP sıralarından «Sözünü geri al» sesle
ri, gürülütüler). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Han
gi sözümü?.. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — «Milletin temsil
cisi değilmişiz...» 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ha
yır efendim. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — öyle söylediniz. 
(ANAP sıralarından «geri al» sesleri, gürültüler, sı
ra kapaklarına vurmalar), 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
Sayın Milletvekilleri, sayın milletvekilleri... (ANAP 
sıralarından ve Hükümet sıralarından sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler). 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe | 
müdahale etmeyiniz. (HP sıralarından, «Bravo» ses
leri, ANAP sıralarından, «sözünü geri alsın» sesle
ri). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
Alacağım efendim, alacağım endişe buyurmayınız. 
Ben Sayın Başbakanıma hakaret etmeyi düşünemeye
cek kadar millî geleneklere saygılı bir insanım. Eğer 
kendisi... (Gürültüler). 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz. Hatip bir açıklamada bulunu
yor, lütfen dinleyiniz. (ANAP sıralarından, «Sözü
nü geri alsın» sesleri, gürültüler), 

Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz. I 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

Eğer Sayın Başbakanım ve bu Meclisin herhangi bir 
değerli üyesi, benim bu sözlerimden ötürü kendileri- I 
ni rencide edilmiş hissediyorlarsa, (ANAP sıraların- I 
dan, «Ediyoruz» sesleri) sözlerimi söylemediğim hal- I 
de, (Gürültüler) söylememiş olduğum halde geri alı
yorum. (HP sıralarından alkışlar) Benim bu Mecliste 
arz etmek istediğim sadece şu idi: Biz burada sadece 
belli konularda parmak kaldıran insanlar olarak değil, I 
ciddî olarak aydınlatılmak istenen, ikna edilmek iste- I 
nen, bilgilendirilmek istenen, belgelendirilmek iste
nen milletin vekilleri olarak görülmek istiyoruz. (HİP 
ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). I 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, iki dakikanız kalmış- I 
tır efendim. I 

AYDIN GÖVEN GÜRKAN (Devamla) — 
Buna şayet (HP sıralarından «Geçen zaman kadar I 
uzatalım» sesleri) itiraz ediyorsanız bunu da geri ala
bilirim. (HP sıralarından alkışlar). I 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi, Milliyetçi De
mokrasi Partisi adına konuşan Sayın Yaşa'nm nokta- I 
ladığı biçimde noktalıyorum: Bu yasa tasarısını lüt- I 
fen oylarınızla geri alınız. • I 

Saygılar sunarım efendim. I(HP sıralarından al- I 
kışlar). I 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa- I 
yın İlhan Aşkın; buyurun efendim. I 

ANAP GROBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem mil- I 
lefvekilleri; Türk ekonomik hayatında yeni bir ham
lenin doğuşuna neden olacak Tasarrufların Teşviki I 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında I 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşlerimizi arza baş
larken Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisi- i 
mize saygılar sunuyorum^ | 

Kamu altyapı yatırımlarının çok geç bitmesinin 
ekonomimize yüklediği malî külfetin büyük boyutla
ra vardığı böylesine bir dönemde mutlaka bir çıkış 
yolunun bulunarak zamandan kazanılması gerçeği he
pimizin ortak arzusudur. Anladığımız kadarıyla mu
halefete mensup sayın üyelerimizin de, bu ko
nuda yaklaşımcı sözleri olmuştur. Kaldı ki, Anava
tan Partisi olarak hem Seçim Beyannamemizde, hem 
Hükümet Programımızda bu çok önemli konu ana 
hedeflerimiz arasında tespit edümiştir. 

Birçok vatandaş kitlesinde büyük ilgi uyandıran, 
bu konuyu en kısa zamanda çözüme kavuşturmak, 
bundan böyle geciken altyapı yatırımlarını derhal 
süratlendirmek ve kısa sürede tamamlamak; zama
nında bitirilecek yatırjmlar dolayısıyla sağlanacak 
milyarlarca liralık tasarrufla da Yüce Milletimize ve 
ülkemize yeni yeni hizmetler ve yatırımlar yapmak 
en temiz düşünce ve niyetimizden başka bir şey de
ğildir., 

Gizli - kapalı hiçbir emelimiz yoktur. Tek eme
limiz, Yüce Milletimize hizmettir. Getirilmesi dü
şünülen ana husus; gelir getirme özelliğine sahip ba
zı kamu altyapı tesislerinin vatandaş ortaklığına açıl
masıdır. Bunun için de tasarıda üç türlü ortaklık hak
kı söz konusu olmaktadır: 

1. Gelir ortaklığı, 
2. Hisse senedi, 
3. İşletme hakkı. 
Gelir ortaklığı senetlerinin uygulanacağı yer; 

kamu altyapı tesisleri, köprü, baraj, elektrik santralı, 
karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri, 
deniz ve hava limanları gibi iktisadî faaliyete katkıda 
bulunan ve üretim artışını sağlayan tesisler olacaktır. 

Gelir ortaklığı senetlerinin bir özelliği de, zaman 
İçinde hem ortaklık senedinin değer kazanması, hem 
de değişken gelir getirmesidir; yani tahvil ve hisse se
nedi arasında yeni bir şekil olarak ortaya çıkmakta
dır. Bankaya yatırılan mevduattan da farkı burada
dır. Bilindiği gibi, Bankada ana para hep aynı kal
makta, faizler artmaktadır. 

Gelir ortaklığı senetleriyle kamu mülkiyetinin ter
ki söz konusu olmadığı gibi, kamu hizmetlerinin de 
terki söz konusu değildir. Kamu hizmetleri yine va
tandaşımıza açıktır. Gelir ortaklığı senedi Ticaret Ka
nunumuzda yok deniliyor; ama hatırlatmak isterim, 
hukukumuzda •nemalanma müessesesi vardır ki, men
kul kıymet olarak kabul edilir. İşte gelir ortaklığı 
senetleri de bu özelliği ile menkul kıymet olarak hu
kuk sistemimiz içindeki yerini alacaktır, 
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Hisse senedine gelince: Hisse senetlerinin anomim 
şirket ortaklık senedi olduğu Ticaret Kanunumuzda 
düzenlenmiştir. Hisse senetlerinin maliki, aynı za
manda kuruluşun sahibi, ortağı olmaktadır. Ano
nim şirket halindeki veya anonim şirket haline dö
nüştürülecek Kamu İktisadî Kuruluşları veya İkti
sadî Devlet Teşekküllerinden bazıları tamamen veya 
kısmen özel kuruluşlara devredilebilecektir. Böyle
likle, ekonomi içinde devlet payının azaltılması he
define yaklaşılmış olunmaktadır ki, bu düşüncemiz
de, az önce MOP adına konuşan Sayın Hocamız 
Memduh Yaşa ile de birleşmekteyiz. 

İşletme hakkı, Kamu iktisadî Kuruluşlarıyla, 
İktisadî Devlet Teşekküllerine ait müessese, işletme 
ve bağlı kuruluşlarının daha, rasyonel çalıştırılması 
amacıyla hakiki ve hükmî şahıslara verilmesi veya ki
ralanmasıdır. Hukuk sistemimize ters düştüğü söyle-
nilemez. 

Şöyle ki: Merhum Ordinaryüs Profesör Sıddık 
Sami Onar'ın İdare Hukuku kitabının 1 inci cilt 987 
nci sayfasında «Amme emlakinden hususî ve istisnaî 
İstifade şekilleri» başlığı altında düzenlenen kısmın
dan sizlere bazı notlar aktarmak istiyorum. 

«Umumun istimal ve istifadesine mahsus amme 
emlakinde, yani orta mallarında ve hatta bazen hiz
met mallarında, bu emlakin tahsis cihetine uygun ol
mamakla beraber, bu tahsisi ihlal etmeyecek umumî 
istimal ve istifadeye mani olmayacak şekil ve derece
lerde muayyen fertler lehine bazı haklar tesis edile
bilir. Bunlar muvakkat işgaller ve imtiyazlar şeklin
de ortaya çıkar* 

!l'. Muvakkat İşgaller: Muvakkat işgal, amme 
emlakinin bir kısmının tahsis ve istimali cihetiyle ala
kası olmayan bir istimal ve istifade için işgal edilme
si ve icabında orada bir nevi tesisat vücuda getiril
mesidir. 

İmtiyazlara gelince: İdare hukuku umumî teori
si içinde bahsettiğimiz gibi, imtiyaz kelimesi İdare 
hukukunda muhtelif manalar ifade eder. Bir amme 
hizmetinin hasarı kendisine ait olmak üzere, yani 
kendi sermayesiyle hususî bir teşebbüs tarafından gö
rülmesi bir imtiyaz mukavelesinin mevzuunu teşkil 
ettiği gibi, amme emlakinden ihzarî mahiyette mu
ayyen bir istifade temin edebilmesi için ferde veri
len müsaadelere de imtiyaz denilmektedir. Ferdî mül
kiyete dahil olmayan ve 'devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan madenleri işletmek gibi salahiyetle
re imtiyaz denildiği gibi, bazen bir cemaate verilen 
müsaadelere de imtiyaz denilmektedir.», 

Sayın milletvekilleri, idare hukukumuza girmiş 
olan bu konu hakkındaki ilmî bilgileri sizlere mü
saadenizle aktarmış oldum. 

Bir siyasî iktidar, söz konusu siyasî işletmeleri 
kamu eliyle işletir; diğer bir iktadar ise, özel sektör 
eliyle bu işi yaptırtabilir. İş, siyasî tercih işidir, si
yasî görüş tarzıdır. Hukuka aykırılığı düşünülemez; 
zira kamu mülkiyetinin el değiştirmesi söz konusu de
ğildir; maden ve petrol işletmelerindeki işletme hak
kının kullanılmasında olduğu gibi. 

Üzerinde önemle durmak istediğim bir konu da, 
bu kanunla yabancı sermayeye peşkeş çekildiği iddia
ları, tarihte acısını çektiğimiz kapitülasyonlara tekrar 
imkân verileceği şeklindeki iddialardır. 

Dünya ülkelerinin ekonomik işbirliğine gittikleri, 
karşılıklı alışverişlerin ve borçlanmaların sürekli ol
duğu, birçok ülkenin yabancı sermayeye kapılarını 
açtığı ve bunu yeni bir kaynak olarak kabul ettikle
ri bugünkü durumda Türkiyemiz, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı 'fikir yapısıyla, .geçmişin kapitülas
yonlar devrindeki kafa yapısından çok farklıdır. Bu
günün Türkiye'sinde hepimiz gelişmişliğin, duyarlı
lığın içerisinde meselelerimizi çözüme kavuşturmak 
istiyoruz. Yaratılacak yeni kaynaklar, tasarruflarda-
ki birikimlerle millî gelirimizi artırmak istiyoruz. 
Kuvvetli ekonomi istiyoruz. Dünya ülkeleri arasın
da ekonomisi güçlü devlet olmak istiyoruz. Büyüme
nin anahtarı, altyapının zenginleştirilmesi olduğuna 
göre, bunun da sağlanabilmesi için yeni yeni kaynak
ların yaratılmasına ihtiyaç vardır. Kaynakların artı
rılması ise tasarrufların etkili ve güvenilir bir şekil
de teşvikine bağlıdır, 

Hedefimizin gönülden istediği Milletimize en 
çabuk ve en ekonomik bir biçimde hizmetle ekono
mimize gelecek canlılık ve kalkınmamızı bir an ev
vel gerçekleştirmektir. Aksi halde, işsizliği ve ko
nut sorununu nasıl çözebiliriz; kalkınma hızımızı ve 
millî gelirimizi nasıl artırabiliriz? Yaptığımız iş hep 
bu meselelerimizin çözümüne dayanıyor. Hesabımızı 
kitabımızı buna göre yapıyoruz. Yurt dışında gurbet 
elde ikinci sınıf insan durumunda bulunan işçileri
mize sahip olmak için böylesine kanunları çıkarmak 
istiyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın muhalefet milletvekilleri, geciken yatırımla
rın ülkemize ve ekonomimize yüklediği külfet yüzün
den uğranılan milyarlarca liralık zararı da geliniz ka
bul ediniz lütfen. İstanbul - İzmir ekspres karayolu
nun, Arifiye - Sincan demiryolunun gecikmesinden 
uğranılan milyarlarca zararı düşününüz..< 
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Bir örnek olarak da, bugünkü bir gazetede çıkan 
bir haberi nakletmek istiyorum. 1977 yılında temeli 
atılan 1981 yılında enerji üretimine geçmesi planla
nan İBursa Orhaneli Termik Santralının 2 milyar 900 
milyon liralık keşif bedeli günümüz birim fiyatlarıy
la 14,5 katına bitirilebilecektir. (Böylesine yürürlüğe 
girecek kanunların uygulanmasıyla gelecek birkaç 
yıl içinde canlanan ekonomik hayatımız, hızlanan ya
tırımlar, artan millî gelir, azalma seyri içine giren 
işsizlik ve meskene kavuşan insanlarımızla kalkınan 
bir ülke durumuna giren Türkiyemiz için, hepimizin' 
ortak düşüncesi mutluluk olacaktır. Gerçek sosyal 
adalet de böylelikle sağlanmış olacaktır., 

»Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Tasarruf
ların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısında belirtilen görevler, 
Başbakanın veya görevlendireceği bir bakanın baş
kanlığında ilgili bakanlardan meydana gelen Kamu 
Ortaklığı Kurulu tarafından yürütülecektir. Burada 
bir siyasî denetim söz konusudur. O da her zaman ol
duğu gibi, Yüce Meclis ndir. Fonu idare edecek Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ise, kamu hiz
metli görevlileri olarak Anayasamızın 128 inci mad
desine uygun teşekkül edecek, denetimi de Yüksek 
Denetleme Kurulunca yapılacaktır; MTA v e Elektrik 
Etüt İdaresinin denetlenmesinde olduğu gibi. Böyle
ce, Anayasamızın 161 ve 162 nci maddelerine de ay
kırılık söz konusu olamayacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesis-
.. terinin gelir' ortaklığı senetlerinden ve altyapı tesisle

rinin işletme haklarından sağlanacak gelirlerin, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez 'Bankasında kurulacak Ka
mu Ortaklığı Fonunda toplanması öngörülmektedir. 
Bu fon, aynı maksatla yapılmakta olan veya yapıla
cak tesislerin ve konut inşaatlarının harcamalarında 
kullanılacaktır. İstanbul - İzmit ekspres karayolunun, 
Arif iye - Sincan demiryolunun, Ayaş Tünelinin, Or
haneli Termik Santralı vesaire gibi yatırımların en 
kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesiyle sağla
nacak milyarlarca liralık tasarruf için kullanılacaktır. 
Bitmeyen altyapı yatırımlarının süratle bitirilmesi için 
kullanılacaktır. Kalkınmamıza, işsizliğe, mesken sı
kıntısını gidermeye çare olarak kullanılacaktır, önem
li olan iyi niyetlerle işi, en süratli ve en ekonomik bi
çimde bitirerek zamandan kazanmaktır. Üstelik bu 
zaman milyarlarca liralık tasarruf sağlayacaksa, yine 
gefe kaynakları yaratacaksa, geliniz, bunda birleşe
lim. Geleceğin kalkınmış Türkiye'sinin mutluluğunu j 
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I şimdiden hep beraber paylaşalım. Artık beklemeye 
tahammülümüz kalmamıştır. Tasarıyı geri çekme 
şöyle dursun, Yüce Milletimiz bunun bir an önce 
çıkmasını özlemle beklemektedir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) -

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar tamam
lanmıştır. Şimdi şahıslar adına konuşmalara başlı
yoruz. 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu; buyurun efen-
I dim. (HP sıralarından alkışlar.) 
I 'MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Swas) — Sa-
t yın Başkan, sayın milletvekilleri; Tasarrufların Teşvi

ki ve Kamu Yatamllaırımın Hızîan\Mması Hakkın
da Kanun Tasarısı liçin »görüşlerimi sunuyorum. 

Tasam, ekonıolmiiv maliye, hukuk gibi boyutlarıyla 
de ailındı, eteştJiırJMi; ama onun bunları aşan bir bo
yutu daha vaır; bir tarih boyutu. Tasarı, yakın ulusal' 
töarihtömüızle âideta hesaplaşmak (istemektedir. Büz de 
onunla hesaplaşalım. iBu ise, tasarıya hıukuk'taın da, 
ekonomiden de, maliyeden de önce, belli bir taralı bi-
lliınıci içinde yaklaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu zo
runluluk şudur : Tasarı çağdaş mali rutekUıMann 
kir Sonucudur ve daha çok dış kaynağa yöneliktir ve 
uluslararası iinans kap'Jbale gerekli güveni Vereıblmek 
•için ülkenlin başlıca tesıfeleridi borsa metaı hailime ge
tirmek istemektedir; sadece birer fizik Varlık olarak 
'kamu malarını değil, al'tyapıkınn altyapısı ulusail po
litikaları da, o altyapıları üreten ve o altyapıların üret
tiği ulusal ideolojileri de ve onların bü'fcün bir töani-
hini de. O altyapılar ki, Türk Ulusunun tam bağım
sızlık kavgasının ürünleridir. 

Sayın mM'etvekilerıi', bu 'tesislerle tam bağımsızHı-
ğm ilgisi nedir; iznün&le anlatmaya çalışacağım Ve ni
çin tam bağımsızlık daha mütareke listanbul'unun so
kaklarında tıpkı bir şifalı nefes gibi Mustafa Kemal' 
İn dudalklarınldadır ve niçün Amasya Mukarrerâ'tı bu
ram buram ve Sadece fötiMali İtam tütmıektedir ve ni
çin tam ıbağMisMık ulusal kongreterim şafhdaımandır 
ve niçin İM,isâlk-ı Millî'min 6 ncı malddlesi, o bilinme
yen 6 «oı miaddesi belki hâlâ (İstiklali tam diye fer
yat etmektedir? 

Sayın milletivefkıileri, Müsâk-ı Milî bizde hep bir 
coğrafya andı,, bir ulusal sınırlar ahdi gibi aljgılain-
mış ve .öyle sanıltoıştır. Oysa son Osmanlı Meclisi 
Mebutfanının, kÜ Anadolu'daki ülusaü harekdin kont
rol ettüği bir medisıti, ©gamıer* olduğu bir meclisti; .ora
ya, iişte adınla sonradan M<îsâk-ı MiiM dediğimiz bu 
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alhdî îmiMÎ ıtaislaığmı ve metaini fiilen .katıtoadığı, ka
tılamadığı hailde Erzurum Mebusu sıf atayla o meçisin 
de üyesi olan Muisltafa Kemal -Paşa Ankara'dan gön
dermiştir. 

İşte, o milsâk-ıı MİBî'niin 6 nen maddesli sadece tam 
foağımsızliılkla İlgilidir ve «için son harp sadece b'ir-
Türk - Yunan harbi değildi, 'bir İstiklal Harbi idi ve 
niçin 'Atatürk, son nefesine kadar «Tam baği'msızflık» 
dedi? 

Aziz milletvekilleri, niçin 65 yjil önce Ulusal Kur
tuluş HarelkâJtıinıiın önderlerinin gündemlerinin 1 inci 
maddesi tam bağımsızlıktı? Klasik döneminde Os
manlı. toplumsal düzeni Selçuklu ııktâı üstünde yük
selen «Tımar sistemi» ne dayanıyordu; ekonomik, 
toplumsal, askerî, tarımsal! ve mailî bir sentez olan 
'tımara. Sistemlin dinamiği fetih ve' gaza idi. Bu 'itici 
güç varoldukça süs'tem (karmaşık; ama güzel v© müs
tesna Iblir salait gibi hep çalıştı. Gün ge'Ddi dünyada bü
yük değişiklikler 'oldu; yenli ticaret yolları ile mer-
kantiil serüvenlerle' ve yeni silah teknolojileriyle bü
yük yenlikler... Kendi iç dinamikleriyle kendini aşa
mayan Osmanlı sisitemi çök'tü ve kocaman Osmanlı 
güneşi akgaim renkleri vermeye başladı. Geçen yüz
yılın ikinci yanışında âdeta kurumlaşmaya başlayan 
Osmanlı malî tutsaklığı, işte Ibu sürecin sonucu ve 
ürünü idi ve devlet 1845'te ilk dış borçlanmasını 
yaptığında tarihin mlantığı bu idli; ama yaratıcı te
zatlarını da beraberinde 'getirerek. 

1881 Muharrem Kararnaımıesi ve düyûn-i umûmi
ye, TültÜn Rejisi; parçalanmış Ve gayri millî bir ma
liye, Bıanikı Osmanî'nin ve Reultche 'Banik'ım ağır gföd1-
geleri. Levant şirketleri, mahmîler ve levantinler ve 
Anadolu'nun bağrına birer hançer gibi saptanan de
miryolu koridorları; 'birer yılan gibi krvnılaırak ve et
raflarındaki bütün ulusal varlığı sömürerefc ilerleyen 
'koridorlar.., Yabancı sermayeye güven veren düyûn-i 
umûmiyye onun 'kilometre ıgararttleri, gelir orifcaklık-
lan, hisse senietleri, tahviller ve bir borsa merkezine 
dönüşen yaştı, asırdide zavallı Osmanlı Der-saâdet'*;', 
özelikle düyûn-i umûmiyye pek çok devlet gelirine 
el Ikoyarak yabancı sermayeye güven veriyordu. Tuz 
gibi, Itütiün gibi ve pek çok 'sancağın ve vilayetin aşar 
gelirleri gibi 

Tarihten 'küçük ve kısa notlar : 
IBaita uygarlığı llevarit kapılanına geldi dayandı. 
«Şimdiye kadar gjeçmeyi pek başaramadığımız bu 

kapılar, eğer ardına kadar açılmazsa zor kullanırız.» 
©u ıSözlieri Alsancalk İstasyonunun ıtemeli aitairken In-
fgfilfe (BüyukeîçiM Liord Stradfiord Redclilfe söylüyor

du. Şu »'özler de İzmir'li seçkin Injgfclerd'en Jaımefs 
Whiltltlhaii1m : «Demiryolu şirketleri küçük muhtar 
cumhuriyetler. olacak». İzmir - Aydın demiryolu böy
le muhltar bir cumhuriyet gibiydi. 

Osmanlı - Yunan harbinde Fransızlar, konltroile-
ıriındeki demiryolllaırınldan ordularımızın yararlanması
na engel olmuşlardı. Eko'nomİs'i ve maliyesi yabana 
kbrittfoİinde bir Osmanlı Devleti, iş> 1918'e böyle 
geldi ve Miondros'un 'gerçek metni ve envanteri haikii-
katite budur. 

Sayın milletvekilleri, Ata't'ürk ve Mıidalaa-li Hu
kukçular gerçekte bazı kavramları ailüıst ederek ve 'bir 
Sorunsalı ve zihniyeti parçalayarak yola çıktılar. Söy
ledikleri şu idi : Hiçbir şey seçeneksiz değildir. Seçe
nek vardıır ve o milletin kavrulmuş bağrındadır. Bu
nun için, «İs'tÜkMi tam» dediler ve o andan ilt'ibaren-
dir ki, arlttk tarihin farklı bir ımaritığı vardı. 

Sayın milletvekilleri, ulusal bağımsızlık bir naza
riye değildir, bir soyutlama değildir, isadece siyasal 
bir olgu değildir, Ibİr siyasal egemenlik kuramı de
ğildir; .bir bugündür. Bunun içindir ki, Anadolu Ha
rekeli, Birinci Türkiye Büyük Millet M'eclMnde içte 
ulusal egemenlik, dışta tam bağımsızlık boyutlarıyla 
bütünleşiyor ve yüceİyordu. 

ıŞIİmdi bültiünüylle bu Itlarih yeni bir oryantalizmle 
ulusllararaSt finans - kapitale mi açılacak? Gelir, pay, 
hisse güvenceleri arkalarında yeni düyûni Umumiye-
ler, yeni mahmiler, yeni levanltünler. Hayır sayın mil-
letivekiiflllerii, bu, tarihin mantığına aykırıdır, Türk Ulu- -
sty 'bunu İşitemiyor. Yılar önoe Kanalda, Hudeyde'de, 
Tahabe Çölünde yanmış ve kavrulmuş, Sarıkamış'ta 
donmuş parmaklarıyla ciğergâhından söküp attığı o 
elleri .bir daha görmek İstemliyor/ (HP şuralarından 
allkışliaır) 

Rejiler, düyûn-i Umûmiyeler, Dedcche Bamk'lar; 
bırakınız tarihin karanlık dehlizlerinde ve M'ithat 
Cemalin «Üç lsıtanlbul»unda kakın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, MÜ!da'faa-ii Hukuktan ıgeliyor. Anlat
maya ç!alış!tığılm tarih, her şeyden önce ve her şey
den Çok bu Meclisin kendi1 .tarihidir; ona sahip çıka
lım* 

Eğer tarihin bir maritığı varsa Sayın miıMetvekiilıIıe-
ni, eğer tarih bir salon oyunu değilse, bu boyundan. 
büyük işlere kafaşan tasarıya Türkiye 'Büyük Mil
let 'Meclîsi «(Hayır» demelidir. (HP ve M DP sırala
rından alkışlar) Bilelim Ve unutmayalım ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Dgyilelti borsa oiyunlanyla kurutaıamış-
ıtııır* 
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Saygılarla. (HP ve MDP şuralarından alkışlar) 
BAlŞKAN — Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu, bu

yurun efendim. 

'NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Slaıyı'n Basjkan, Türkiye Büyük Millet. Mıecilfeiniin muh
terem üyeiled; Tasarıruifılarıin TeşvM ve Kamu Yaltı-
rımilarımiiiı HızlandiırılımaJsı Halkkındaki Kanun Tasain-
8i, liktfaadî marmımemlizi tanzimi ©dip, harekdte geti
recek olan en muhlim 'tasarılardan 'bîınildir. Bu ikanu-n 
tasarıisıınıin hararetlli bir şelkiıîde müzakeresi, Türküye 
siyasî miıkıralkıniin, Türkiye Büyük Mıilidt Mecîi'sinde 
temerküz cümâsi'ne vesile olmuştur. Bu keyfiyet de 
'kanunun bu vasfını teyit ederken, demdkrasirnitfin ha
yatiyeti ve canıMüğı ilt'iibaröylfe yakın geleceğimize 
ümüfcle baÜdmamozı sağlamıştır. Bilhassa btı tasarının 
'hedefim" Iteşikil eden ve memleketimizin ziıraî ve sınaî 
Ikall'kınimasi'mın kilit (tesisleri olan Fırat - Karaikaya, 
Atatürk: benıblerii ve .su gücü merkezlerimin, diğer bir 
ıtalhide barajların ve h'ildıröiilk santralılarının; Urfa -
Harran, Mardin - Nusaybin Ovalları sulama tes-Me-
ri'nin en kısa zamanda gerçekleşmesi, hızlı kalkınma
mızı ıtemiin edecek derecede büyük verime haizdirler. 
Türkiye'nin ısu kaynaklarının gdlişmıesütode Zirveyi teş
kil eden bu tasarımların tahakkuku halinde, Türkiye' 
nlin elektrik enerjisi istihsali 15 milyar kilovat/saat 
artacaik,.Türkiye, dünyanın en mıümlbilt ftopralkları üze
ninde 800 Ibiin h'ekltarîılk bir arazüde sulu ziralat imkâ-
nıinıa kavuşacaktır. Bu, 'büyük Güneydoğu Projesinin 
en 'm'ühlim kısmını teşkil eden tesiMer Tüırik'iiyeyi en 
az 1,5 katına çıkaracak olan kalkınma planının alt
yapı tös,islîeridir.' 2,5 trilyonu bulan Ibu yatırımların 
mevcut kültçe imkânlarıyla gerçdklieşitMmeleri ancak 
çoik uzun zaimana mütevakkıftır. Bu hal 'ise, yatınm-
Olarin beklemesinden doğan para değerlenmesine, faJiz 
giderine yol açtığından, maliyetlileri çok büyük miktar
da artınmakfta, ıneticede bu gibi tesiisteriin verMerini 
tehiiiiköM derecede azaltmaktadır. Bu şartlarda ya tan ı 
tehiır. etmek zarureti Mile doğmaiktadır. Halbuki, Tür-
kÜiye'nim artmış ve artacak olan nüfusunun ve sana-
yin'in icap ettirdiği gıda, elyaf ve enerji planlaması, 
•su kaynaklarımızın bu en verimli ve en fo'üyük ıtasa-
ımmllannın normal bir süre içerikinde gerç'etkü'eştıirilllme-
siıni aımliırdür. 

-Bu sebebllediır ki, mezkûr yatanlar için lüzum
lu olan 'kifayetli malî kaynağın, millî kaynak'Iıaınmı-
zı hanekelte getirerek ıteimiın ediikhestade hayatî zaru-
ıreit vardır. Tasarıda Ibelürltildiği veçhile Ikt'isaidî men-
zum'emizü tanzim edecek olan mezkûr tedbirler alı
nırken, mi'lM serveitimlizıi değerlendirerek, emnıiyet ve 
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istikrar unsurunu sağlamak suretiyle tasarrufların 
teşvük ledftknetsft derpiş eıdîlmlişltir. Aslkıda, bundan ön
ceki planlamalara nazaran Ibu tasarım'lann en ileri 
önceliği 'haüz bulunanı- olan Karaikaya Bendıi ve su 
güdü ımler'keziinıin halen hizmete giırrniş oüması icap edi
yordu 

Türkiye, bizim iktidarımızda Allah'ın lütfü saye
sinde bu dey eserleri muhakkak hizmete koyacaktır. 

Umumiyetle, beynelmilel mühendislik kürsüsünde 
dünyanın meydan okuyan meseleleri arasında müta
laa edilen bu dev eserlerin, geçtiğimiz çeyrek asır 
içinde ifa edilen mühendislik hizmetlerine iştirak et
tikten sonra tahakkuklarım temin edecek olan tasa
rının lehinde Yüce Mecliste söz almış olmak, naçiz 
şahsım için en ıbüyü'k bahtiyarlıklardan biridir. 

Bu kanun tasarısı Hükümete, köprü, bent, elek
trik santralı, yol, demiryolu gibi altyapı tesisleri için 
gelir ortaklığı senedi, Kamu İktisadî Kuruluşlarıyla 
İktisadî Devlet Teşekkülleri için hisse senedi çıkar
mak ve işletme hakkı vermek salahiyetini getirerek 
yatırımlara lüzumlu olan kaynağı temin etme imkâ
nını yaratmaktadır. 

Böylece, sınaî mülkiyetin orta sınıfa yayılması 
da kısmen tahakkuk ederken, enflasyon amili olmuş 
bazı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri tesislerinin, 1930'lardaki plana uygun 
olarak serbest teşebbüse devri neticelenecek, diğer 
taraftan Kamu İktisadî Teşebbüsleri kârlı ve verimli 
işletmeler haline getirilecektir. Ne var ki, bu tasarı, 
gelir ortaklığı senetlerinde, ancak enflasyonun mat
lup sayılacak bir seviyeye çekilmesinden sonra daha 
çok müessiriyet kazanabilecektir. 

Bu tatbikat esnasında eğer, yabancı sermaye ül
kemize ortak olarak girmek için yeni bir fırsat kaza
nırsa, bu bizim için elbette hayırlı olacaktır. Çün
kü, yabancı sermaye iş sabası yaratırken beraberin
de yeni fenleri ve buluşları da getirmektedir. Dün
yada yabancı sermaye üzerinde en eski tecrübeye sa
hip devlet olmamıza, Atatürk'ün müspet şekilde teş
vik edici görüşlerine rağmen, bugüne kadar Türkiye' 

vye 825 milyon dolarlık yabancı sermaye gelebil
miştir. 

Yabancı sermaye ortaklıklarına yer veren Kıta 
Çin'ine 7 milyar dolarlık yabancı sermaye girmiştir. 
Güney Kore de yabancı sermaye ortaklıklarına yer 
vermiştir. Dünyada kalkınmakta olan ülkelere giren 
yabancı sermaye sadece 15 milyar dolar, gelişmiş ül
kelere giren yabancı sermaye ise, 45 milyar dolardır. 
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Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek kolay değildir, j 
Memleketimizde tecrübemizi değerlendiren akılcı ter
cihler yerine, katı, tutucu ve dar görüşlü tercihler 
uzun zaman siyasî ortama hâkim olduğundan, ayra
nı üfleyerek içmişizdir. Ancak, bitki örtüsü olma
yan bir yamaca yağan yağmur toprağı nasıl sürük
leyip götürürse, bizimle işbirliği yapmayan ve muka
velesi olmayan yabancı sermaye de aynı neticeyi ve- I 
rebilir. Bunda çok dikkatli olacağımız tabiîdir. j 

Bu kanun tasarısının iktisadî bünyemizi tanzim 
eden esasları seçim beyannamemizde ve Hükümet 
Programında müşahhas olarak açıklanmıştır. Ancak, 
bu esasların serbest rekabet iktisadının hassas den
gesinin teessüsü ve muhafazasıyla müspet neticeye 
ulaşacağını biliyoruz. Cumhuriyet tarihinde Türkiye' 
nin iktisadiyatını bu derece çok yönlü tanzim eden, 
çok masraflı ve 'büyük iktisadî hedefleri içine alan 
bir kanun tasarısı ilk defa Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin huzuruna gelmiştir denebilir. 

Bundan dolayı, tasarrufların teşviki ve kamu ya
tırımlarının hızlandırılması 'hakkındaki kanun tasa
rısının, Anavatan Partisi Hükümetinin her zaman if
tihar edeceği büyük kanun tasarısı olduğunu ve bu 
tasarının Yüce Mecliste kabul edilmesi halinde, Ana
vatan Partisi İktidarının milletimizin, memleketin bu 
en çetin iktisadî meseleler 'bendini kükremiş bir sel 
gibi aşmasına imkân yaratacağını ifade eder, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Alaattin Fırat 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTTİ'N FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Bakanlar Kurulu tarafından ha
zırlanarak 3 Şubat 1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 6 Şubat 1984 
tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, 22 - 24 Şu
bat 1984 tarihleri arasında yapılan 11, 12 ve 13 ün
cü birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin de katıl
masıyla görüşülmüştür. 

Bu kanun tasarısı : I 
ll'j Tasarrufların teşvik edilerek kaynakların ar

tırılmasını sağlamak, 
2. Kamu altyapı yatırımlarının süratle yapılma

sını gerçekleştirmek, 
3. Kamu kurul ve kuruluşlarıyla, Kamu İktisadî 

Teşebbüsleri ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin iyi 
çalışmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. 

j Tasarının görüşülmesi esnasında söz alan Plan ve 
I Bütçe Komisyonunun sayın üyelerinin, burada da 

parti grupları adına ve şahısları adına konuşan sayın 
sözcülerin de zaman zaman değindiği bazı hususla
rı sıralamak isterim : 

Tasarı ile getirilen düzenlemelerde yetki hududu
nun daha belirgin bir hale getirilmesi, 

I Tasarıda yer alan tanımların daha açık bir şekle 
I sokulması, 

İşletme hakkının verilmesinden neyin kastedildi
ği. 

Gelir ortaklığı senedi ile hisse senedinin satış il
kelerinin nasıl olacağı; uygulamada bunlara ait nasıl 
bir yol takip edilmesi gerektiği, 

Tasarıda' öngörülen fonun yönetimi için kurulma
sı düşünülen kurula kanunî boşluk doğurmayacak 
şekilde açıklık getirilmesi ve fonun denetiminim sağ
lanması yolunda tasarıya yeni hükümlerin eklenmesi 
gerektiği, 

Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve işletme hak
kının dış sermayeye de açık olup olmayacağı; açık 
olacaksa bunun millî güvenliğimiz açısından bir sa
kınca doğurup doğurmayacağı, 

Anayasa açısından kamu altyapı tesislerinin ücret 
I karşılığı hizmete sunulmasında boşluklar doğurup 

doğurmayacağı, 

I Kurulması düşünülen fon kurulu ve fon idare
sinin ve fonun denetiminin ne şekilde olacağı konu
ları üzerinde durarak konunun açık bir hale getiril
mesinde katkıda bulunmuşlardır. 

Aslında bu tasarı, Türk iktisadî hayatına getir
mek istediği unsurları ile bir reform tasarısı mahi-

I yetindedir. Bu tasarı ile kamu kurum ve kuruluşları
na ait köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, de
miryolu, telekomünikasyon sistemleri, sivil kullanı
ma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerine, 
ki bunun içinde Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisa
dî Devlet Teşekküllerine ait olanlar da dahil olmak 
üzere, gelir ortaklığı senedi yoluyla bunların gelirle
rine hakikî ve hükmî şahısların ortak olması müm
kün hale getirilmektedir. Bunlarla ilgili mülkiyetin 

i satışı mevzubahis değildir. 
Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Te- ; 

şekküllerine ait müessese, işletme, bağlı ortaklık. ve 
benzerlerine, çıkarılacak hisse senetleriyle hakikî ve 
hükmî şahısların ortak olması sağlanmaktadır. 

Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Te
şekküllerine ait, müessese, işletme, bağlı ortaklık ve 

I benzerlerinin, belirli süre (ki, bu süre tasanda 15 yıl 
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olarak belirlenmiştir) ve şartlar dahilinde, hakikî ve 
hükmî şahıslar tarafından işletilmesi yapılabilecektir. 
Bir bakıma, kira sistemi getirilmektedir. 

Bu yolla elde edilen 'kaynaklar bir fonda toplan
makta ve başlıca aşağıdaki alanlarda kullanılmakta
dır : 

1. Kamu ortaklığı fonunun asgarî yüzde 10'u, 
başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, kal
kınmada öncelikli yörelerdeki kamu kesimine ait te
sislerin yatırım ve işletme finansmanında kullanıla
caktır. 

2. Gelir ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı te
sislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri 
her türlü masrafları ilgiĵ  idarelerce buradan karşıla
nacaktır. 

3. Gelir ortaklığı senedi alanlara, yeni hisse sa
hiplerine her yıl dağıtılacak meblağlar buradan kar
şılanacaktır. 

4. İleride gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve 
işletme hakkı uygulamasına dahili edilebilecek altya
pı tesisleri ve tesislerin finansmanı da yine buradan 
karşılanacaktır. 

5. Gerekli görülen hallerde piyasaya arz edilmiş 
bulunan gelir ortaklığı senetlerinin satın alınmasında 
yine 'bu fondan faydalanılacaktır. Yani, gelir ortak
lığı senetlerinin afcfcüaryal dengesi yapıldıktan sonra 
bunların piyasaya arz edilmesi, arzdan hangi zaman 
devresi içerisinde çekilebileceği veya gerekli görüldü
ğü takdirde satın alınması icabederse, bu fondan ayrı
labilecek meblağlarla karşılanacaktır. 

Fona 'kaynak yaratmak ve yaratılan kaynağın kul
lanma alanlarını belirlemek ve gerektiğinde fon kay
nağından aktarma yapabilmek için, bu tasarıyla : 

1. Başbakan veya görevlendireceği bir bakanın 
başkanlığında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku
rulu ile; 

2. Başbakanlığa bağlı Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulması öngörülmek
tedir. 

Bunlardan birincisi, karar organıdır; siyasî bir 
mahiyet arz etmektedir ve Türkiye Büyük Mület Mec
lisinin denetimine tabidir. 

îkincisi ise, personel rejimine tabi kamu hizme
tini gören memurların tabi olduğu statüye tabi, ken
di harcama bütçesiyle Sayıştay denetimine tabidir
ler. 

28 . 2 . 1984 O : 1 

Denetimde boşluk meydana gelmemesi için de, 
Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi, 20.10J1983 tarih 
ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname .esasla
rına tabi tutulmuştur. 

tSayın milletvekilleri, esasında bu tasarı, Kamu 
İktisadî Kuruluşlarıyla İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ait tesis, işletme ve benzerleriyle bunlara ait altyapı
lara halkın da iştiraki sağlanarak, benzer yeni ya
tırımların süratle neticelendirilmesini, sağlama amacı
na yöneliktir. 

Sayın Hükümet temsilcileri ve ilgjlilerden aldığı
mız bilgilere göre, bugün ülkemizde öyle projeler 
vardır ki, t>u projelerin belirlenen süre içinde tamam-
lamamaması halinde, projenin bir yıllık gecikmesi do
layısıyla gerek yaratacağı (marjinal faydadaki kayıp 
ve gerekse ülke ekonomisinin uğrayacağı zarar, söz 
konusu yatırım inşaat maliyetinin iki katına yakın 
bir zarara yol açabilmektedir, özellikle bu tip bü
yük projelerde meydana gelen gecikmelerin başlıca 
sebebinin kaynak yokluğu ve finansman yetersizliği 
olduğu açıklanmaktadır. İşte bu tasarının anahedefle-
r'.nden birinin de, «kaynak meydana getirerek bu tip 
projelerin süratle ve zamanında bitirilmesini sağla
maktır» diye 'ifade etmişlerdir. 

Aslında bugün Türkiye'de bu tasarı ile getiril
mek istenilen hususların, pek çok ülkede daha ön
ce uygulandığı da hepimizce bilinmektedir. 

MEHMET TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Nerelerde?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (pevamla) — Güney Kore'de, 
Japonya'da 60 yıl önce uygulanmaya 'başlanmıştır. 

Bu tasarı ile yurt dışında bulunan Türk işçilerine 
ait tasarrufların yurda gireceği, yatırımlara kanalize 
edilebileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. Yatı
rımların süratle gerçekleşmesinin, gayri safi millî hâ
sılanın da artışına neden olabileceği bir gerçektir. 

Dış sermaye, şayet oto yolların, barajların, köp
rülerin, sivil hava ve deniz limanlarının ve diğer sınaî 
işletmelerinin finansmanında kullanılıyorsa, bundan 
ürkmemek gerekir. Bunun millî güvenliğimize zararlı 
olacağı düşüncesine katılmak mümkün değildir, özel
likle, bunu kapitülasyonlara benzeterek yabancılara 
verilen bir imtiyaz şeklinde düşünmek fikri kanımca 
çok yanlıştır. Türkiye'ye Yabancı Sermaye Kanunu 
çıktığı günden bugüne kadar giren dış sermaye mik-
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tan, yaptığımız araştırmaya göre takriben 228 mil
yon dolar mesabesindedir. Demek ki, yapılan teşvik
lere rağmen, düşündüğümüz şekilde dış sermaye ge-
lememektedir. Dış sermayeyi bugün hemen hemen 
her ülkenin, ister kapitalist olsun, ister sosyalist ol
sun, talep ettiği bir vakıadır. Bir ülke dış sermayeyi 
eğer akılcı bir şekilde kullanırsa bundan korkmamak, 
bilakis teşvik etmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, tasarrufların teşvik edilmesi, 
kaynakların artırılması ve bu kaynakların iktisadî ha
yatımızı canlandırabilecek, kalkınmamızı sağlayabile
cek yatırımlara kanalize edilmesi hedefine dönük ola
rak hazırlanmış bu tasarıyı Komisyonumuz bu se
beplerle olumlu karşılamış, raporumuzda da açıklan
dığı veçhile, ileri sürülen görüşler paralelinde gerekli 
düzenlemeleri yapmış ye yüce huzurunuza sunularak 
takdirlerinize arz edilmiştir. 

Saygılarımızı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. 
Buyurun Sayın Vardal. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Hükümet olarak söz istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, öncelik Hükümetin
dir, bu nedenle size daha sonra söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; müzakereler hiç mesudane bir şekilde cere
yan etmedi ama, buna rağmen mutluyum. 

Neden mutluyum bilir misiniz Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bu tasarı görüşülürken ilk ortaya atılan 
konu, bu tasarının Anayasaya aykırılığı idi. Nitekim, 
basında da kamuoyu böyle oluşturulmaya çalışıldı; 
fakat gerek Halkçı Partinin sözcüsü, gerek Sayın Ho
cam Yaşa bu konuya değinmemekle, tasarının Ana
yasaya uyarlılığını tespit ve tescil etmiş oldular; bun
dan ötürü memnunum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
—Çok acele ettiniz; önergemiz var, çok acele ettiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Geldiği zaman görürüz. 

Bir siyasî partinin ilk görevi, programında, seçim 
beyannamesinde vaat ettiklerini yerine getirmek olur, 
hele bu parti Anavatan Partisi gibi 5 aylık bir dönem
de, 5 aylık bir çalışma içinde milletin teveccühü ile 
iktidara gelmiş olursa. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Halkçı Partisinin sayın sözcüsü burada. konuşur
ken; «Kamuoyunda tartışılan konu, köprünün satı
lıp satılamayacağıyla ilgiliydi; fakat İktisadî Devlet 
Teşekkülleri veya Kamu iktisadî Kurumlarıyla ilgili 
olarak partinizin böyle bir taahhüdü yoktu» dedi. 
Okumamış, slogan peşinde, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Aynen veriyorum : «Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin ülke ekonomisi içinde önemli bir yeri vardır. Te
şebbüs gücünün her bakımdan yetersiz olduğu Cum
huriyetin başlangıç döneminde, çeşitli sektörlerde sa
nayileşmenin Devlet eliyle başlatılması ve kurulan 
tesislerin zaman içinde Millete devredilmesi hedef 
alınmış olmasına rağmen» Yani Atatürk döneminde 
dahi kurulurken böyle düşünülmüştür. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kim diyor Sayın 
Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Bakarsınız Korkut Boratav' 
in «Türkiye'de Devletleştirme» kitabına; orada okur
sunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — «Atatürk Yolu» 
burada Sayın Bakan; şu elimdeki kitabın adı Atatürk 
Yolu Sayın Bakan. i 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — «Kamu İktisadî Teşebbüs
leri gittikçe büyümüş, idarî ve ekonomik müdahale
lerin artışına paralel olarak enflasyon ve kaynakların 
kullanımı yönünden tasvip edilmeyecek sonuçlar or
taya çıkmıştır. 

Hükümetimiz ilke olarak, vatandaşlarımızın ken
di güçleriyle veya makul teşvik tedbirleriyle gerçek
leştirebileceklerini yatırımlara Devletin doğrudan kay
nak tahsis etmesini doğru bulmamaktadır. Bu şekilde 
mütalaa edilebilecek mevcut Kamu İktisadî Teşeb
büsünün tedricen millete devredilmesini uygun bulu
yoruz.» 

Kısa keseceğim : «Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
bağlı işletmelerden başlayarak, bu işletmelerin ano
nim şirket haline getirilip, hisse senetlerinin halka sa
tışının sağlanması, bu hususun realize edilebilmesinde 
sermaye piyasasının geliştirilmesi için alacağımız ge
nel tedbirlerle birlikte, menkul değerlerin satışını teş
vik edecek vergi düzenlemelerinin önemli rolü olacak
tır.» 

Görüyorsunuz ki Hükümetimiz, hem Seçim Be
yannamesinde hem Parti Programında hem Hükümet 
Programında dile getirdiği ve vaat ettiği her hususu 
birer birer yerine getirmektedir ve yerine de getire
cektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Şimdi, Sayın Gürkan'a bir sual sormak isterim : 
Biliyorsunuz 19.10.1983 tarihinde 2929 sayılı İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları 
Hakkında Kanun çıktı ve yürürlüğe girdi. Bu Ka
nun 60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname gereği 
yerine getirildi. Lütfen bu kanunun 61 inci madde
sine bakın, ne göreceksiniz Sayın Gürkan bilir misi
niz : «İşletme veya işletme biriminin maliyet birimi
nin tasfiyesi veya satılması, ilgili teşekkülün veya ka
mu iktisadî kuruluşunun önerisi ve koordinasyon ku
rulunun kararıyla yapılır.» Demek ki bizatihi onları 
düzenleyen kanun dahi, gerektiği zaman bunların sa
tışını öngörüyor. Neden öngörüyor? Ekonomik ha
yatın icabı olarak öngörüyor, tabiî hayatın icabı ola
rak öngörüyor. Bu icap makro açıdan da olabilir, iş
letme bünyesi açısından da olabilir. Lütfen sloganla 
yaklaşmayınız, olayları gerçekçi bir biçimde tespit 
etmeye çalışınız. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O hüküm yetmi
yor mu Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Hayır efendim, daha düzenli bir 
hale getirmek için yapıyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Belli belli. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (Devamla) — Şimdi, bu kısa girişten sonra, ce
vaplamadan önce, hem Anayasa hukuku açısından ge
tirilen sistemin hukuka uyarlılığını, hem de getirilen 
sistemin işlerliğini, diğer konuşmacı arkadaşlarımın 
yaptıkları konuşmalara göre tekrara girmeden, kısa
ca belirtmek istiyorum. 

Yasa 3 araç getirtiyor : Daha çok baraj yapılabil
mesi için, daha çok köprü yapılabilmesi için, daha 
çok yol yapılabilmesi için, daha çok liman yapılabil
mesi için. 

Sayın Gürkan, sanırım siz bunların yapılmasına 
karşı değilsinizdıir. Ne getiriyor : 

ilki, gelir ortaklığı senedi getiriyor, önce Plan ye 
Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bunu Türk Ti
caret Kanununun bünyesi içerisinde görmek istedi
ler. Halbuki bunun Türk Ticaret Kanununun müesse
seleri içinde görülmesi mümkün değildi. Gelir ortaklığı 
belgesi, tasarının 3 üncü maddesinde tarif edildiği 
gibi, altyapı tesislerinin, bu tesislerden faydalananla
rın ödedikleri ücretlerin onlara muayyen ölçüler içe
risinde dağıtılması sistematiğiydi ve bu menkul kıy
met hüviyetinde bulunuyor, tedavül etmesi müm
kün bulunuyor. Nevama, Türk hukuk lügatında ta
rif edildiği gibi, «menkul kıymet» diyebilirsiniz. 

Bu, gelir ortaklığı senedi, sahiplerine ne veriyoıV 
İddia edildiği gibi altyapının yani Boğaz Köprüsünün 
mülkiyetinin intikalini sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor. 
Sadece gelirinden pay alma imkânı veriyor ve mül
kiyetinin sahibi olamadığı için onun kamu hizmetine 
tahsis edilmesine herhangi bir suretle mani olmuyor, 
olamıyor; hukukî müdahale imkânı da vermiyor. De
mek ki gelir ortaklığı senedi, «ortak mal» denilen bu 
amme emlakinin niteliğini değiştirmiyor; bu bir. 

ikincisi; diyebilirsiniz ki, Sayın Hocam da belirt
ti. «Mümkün olduğu kadar düşük ücretle bundan fay* 
dalanma politikası var. Acaba bu politikayı, bu yasa 
ortadan kaldırıyor mu dedi, sosyal anlayışa aykırı. Bu 
nasıl olabilirdi : Gelir ortaklığı senedine sahip olan
ların, tarifeleri veya ücretleri tayin etmesiyle. Tayin 
edebilecek mi? Hayır. Kimde?.. Organı işleten, alt
yapıyı işleten kamu kurumunda. 

Üçüncüsü, gelir ortaklığının ne getirdiğini yasa
nın üzerinde açıkça bilmek lazım ve ondan sonra da 
gerekiyorsa, sloganı yapalım, hep beraber atalım bu 
sloganı... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — «Slogan» lafından sı-
kıldık artık. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun; sakin olalım. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ama biz konuşur
ken siz sakin olmuyordunuz, bakanlar masalara vu
ruyordu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Oluyoruz, oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müdaha
le etmeyiniz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Üçüncüsü : Bu gelir ortaklığı 
senedi sahipleri toplanıp bir anonim ortaklığının 
umumî heyeti gibi «Bu sene hiç dağıtmıyoruz» veya 
«Önümüzdeki sene yüzde yüz dağıtıyoruz» diyebile
cekler midir? Hayır, diyemeyeceklerdir. Demek ki, 
gelinin dağıtımında da bunlar yetkili değildir. 

Dördüncüsü; idareyi kim yapacaktır? İdareyi bağ
lı bulunduğu organ ve onun ajanları yapacaktır. De
mek oluyor ki, gelir ortaklığı belgesi bir katılma se
nedidir. Bu Türk hukuk sistemine yabancı değildir; 
adına bakmayın. «Türk hukuk sisteminde bu nerede 
var?» diyeceksiniz. Var; Vergi Usul Kanununda kâr 
ortaklığı belgesi var; 1980 yıllarında literatüre girdi. 
Ondan sonra nerede var? İştirak fonları belgesinde 
var. Başka nerede var? En son çıkardık, özel finans 
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kurumlarındaki katılma belgelerinde var. Demek olu
yor ki, getirilen gelir ortaklığı senedi finans yarata
bilmek için, yani kartopunu büyütebilmek için kul
lanılan vasıtalardan biridir. Bu itibarla, gelir ortak
lığı senedinin ortak rnal mefhumunu zedelemesi müm
kün değildir. Sanıyorum ki, değerli arkadaşım Cahit 
Tutum'la özel olarak yaptığımız görüşmeden sonra 
kendisi tatmin olmuşlardır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır Sayın Ba
kan, cevap vereceğiz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Bunun getirdiği ikinci araç ne 
onu arz edeyim efendim : Getirdiği ikinci araç hisse 
senedi, hep bildiğimiz şey hisse senedi; Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine veya İktisadî Devlet Teşekkülle
rine ait hisse senetlerinin halka satılması. Satıldıktan 
sonra Devletin alakası kalmıyor, özelleşiyor artık. Ni
tekim, Sayın Hocamız da arz ettiler : «MDP de bu
nun devrini programına almışlardı» dediler ve 1950' 
den bu yana, yani demokratik hayata geçtiğimizden 
bu yana, her hükümetin programında bir - ikisi hariç 
olmak üzere devredilmesi temenni edilmiş, arzulanıl-
mıştır; fakat gerçekleştirilememiştir. 

Üçüncüsü, işletmelerde işletme hakkının verilmesi 
keyfiyetidir. Yasaya göre azamî 15 yıldır, yenilen
mesi de mümkündür. 

işte getirilen bu araç, acaba Anayasanın kamu 
mallarının işletilmesi ilkelerine aykırı mıdır? Kanımı
za göre hayır. Neden? Kamu mallarının işletim tar
zı hakkında Anayasada sarih bir ilke tespit edilme
miştir. Ama bizi sonuca götürecek çok önemli iki il
kesi vardır. Bu da Anayasanın 168 ve 169 uncu mad
delerinde kendini gösterir. Tabiî servetlerin, yani yer
altı kaynaklarının ve yerüstü kaynaklarının, madenle
rin ve ormanların işletilmesiyle alakalı, Devletin en 
hakiki varlığıyla alakalı, Milletin büyük zenginliğiyle 
alakalı. Ne diyor 1982 Anayasası? Diyor ki; Devlet 
isterse bunları doğrudan doğruya işletebilir; bir ter
cihtir. ikincisi, Devlet isterse yanına bir gerçek kişiyi 
veya tüzelkişiyi ortak olarak alabilir; karı - koca işle
tebilir. Üçüncüsü, Devlet isterse bizzat özel sektörün 
kendisine, gerçek kişiye veya tüzelkişiye işlettirebilir 
diyor. 

Demek ki Anayasamız millet zenginliklerinin işle
tilmesi hususunda, Sayın Gürkan'ın belirttikleri gibi, 
tutucu biç yaklaşım içinde değildir. 

MEHMET TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) 
— Kanunla belirtilir Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla), — İşte kanunu getirdik. 

ı MEHMET TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) 
— Hayır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI
KLAN (Devamla) — Şimdi müsaade buyurun, müsaa
de buyurun geliyorum. 

Ne diyor 168 ve 169 uncu madde; «Kanunla» di
yor. Bu getirdiğimiz kanun değil de, mektup mu? 
(ANAP sıralarından alkışlar) Mektup mu? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mektup olsa iyi; 
telgraf, telgraf. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Daha çok telgraflar alacaksınız 
Sayın Tutum. 

Bakınız gerçekten samimî davranalım ve ben ob
jektif yaklaşıyorum olaylara, mesleğim icabı hep böy
le yaklaştım. 

ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Ama, siz pek sa
mimî değilsiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (Devamla) — Şimdi, bakıyorsunuz iktisadî Dev
let Teşekküllerine ait kanunda «satılabilir» diyor. Ba
kıyorsunuz Anayasanın 168 ve 169 uncu maddesine, 
«Her türlü işletme tarzına açık» diyor; ondan sonra 
siz geliyorsunuz, «Hayır efendim, bu iş tarihten ka
lıyor» diyorsunuz, «Tarihten kaldığı için işletemezsi
niz» diyor. Ben, Sayın Palaoğlu'nun bu kadar yaş
lanacağını tahmîn etmiyordum. (ANAP sıralarından 
gülüşmeler) 

Binaenaleyh, işletim tarzı bakımından Anayasaya 
aykırılık sözkonusu değildir. 

Yine Komisyonda görüşülürken Sayın Melen'in 
bir suali oldu; «Anayasanın 128 inci maddesi, kamu 
hizmetlerinin devlet memurları vasıtasıyla işletilmesi
ni öngördüğüne göre, bu Anayasaya aykırı olmaz 
mı?» dediler. O zaman arz etmiştim, hem kendileri
ne hem Komisyona, dedim ki : Eğer altyapı tesisle
rini biz kamu idareleri vasıtasıyla işletmemiş olsay
dık o zaman siz haklı olabilirdiniz; ama gene devlet 
ajanı yani devlet organı işletiyor; gelir ortaklığı se
nedinin katkısı, sadece gelirden bir pay -almak olu
yor. 

O halde bir sual sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki; 
«Genel kurulları yok, müdahale etme imkânı yok, ta
rifeyi tespit etmez, verirse Devlet verecek, vermezse 
vermeyecek. Böyle bir şeye nasıl yatırım yapılsın, ya
ni bunu kim alır?» «Siz hep yabancı sermaye ala
cak» diyordunuz; alır mı yabancı sermaye? Almaz. 
Bizimkiler alır mı? (HP sıralarından «O da almaz» 
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sesi) işte burada hüner kendini gösteriyor, iktidar
lar arasındaki fark kendisini gösteriyor. Bakınız na
sıl? (ANAP sıralarından alkışlar) 

8 inci maddenin (b) bendi ile şöyle bir hüküm ge
tirdik : «Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartları
na uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde, 
her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit ve ilan etmek.» 
Demek ki ben yönetici olarak, yönetimi üzerime al
mamdaki amaç da o zaten, nasıl bir politika izleye
ceğim : Onların değerini artıracak niteliğe geleceğim, 
vereceğim ve başlayacaklar almaya. Sonra finans ku
rumu gibi onu sulandıracağım. Sermaye artırımı sure
tiyle yani yeni belgeler çıkarmak suretiyle fiyatını 
düşüreceğim, fiyatını düşürdüğüm zaman yine bu mad
dedeki yetkime istinaden gelir belgelerini toplayaca
ğım ve ondan sonra, tekrar piyasaya sevkedeceğim. 

tşte Hocam tasarrufları geliştirme yöntemi. Con 
Ahmet'ten biraz farklı. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Şimdi bu müesseseyi, tekrardan kaçınmak gayesiy
le böyle kısaca belirttikten sonra, gelelim Hocamızın 
bütçe anlayışına. Diyor ki Hocamız : «Bütçenin dışı
na çıkardın her şeyi». Hemen şunu arz etmek iste
rim, bizim iktidarımız henüz üç ayını doldurmadı. 
(HP sıralarından «Beş aylık iş yaptınız sesleri) Evet 
çok iş yaptık tabiî. Yalnız tesadüf bu, hep dillerine 
doluyor Tanrı, biz iyiniyetli olduğumuz için yardım 
ediyor Tanrı. 

1983 yılında Devlet Planlama Teşkilatımız, «Ka
mu Fonları ve Kullanılma Alanları» diye bir kitap 
çıkarmış; kitap burada. Merak ettim bu fonlar ne 
zamandan beri başlamış ve kullanıldığı yerler nere-
lermiş; şimdi bunu arz ediyorum efendim : 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu, Muhtaç Çift
çilere Ödünç Tohumluk Fonu, Tabiî Afetlerden Za
rar Gören Çiftçilere Yardım Fonu, Toprak - Su 
Kredi Fonu, Orman Köylerini Kalkındırma Fonu, 
Tarımsal Kooperatiflere ve Üst Kuruluşlara Yapıla
cak Devlet Yardımı Fonu, Organize Sanayi Bölge
leri Fonu, Sanayi Kredisi Fonu, Küçük Sanat Site
leri Fonu, Küçük Sanat Siteleri Tesis işletme Kredisi 
Fonu, -tükenmez 'gibi bir şey- Küçük Sanat Koope
ratiflerini Geliştirme Fonu, Küçük Sanayiin Geliş
tirilmesi Fonu, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu, El Sanatları Fonu, Kooperatifleri Tanıtma ve Eği
tim Fonu, Eğitim ve Tanıtma Fonu, Toplu Konut 
Fonu, Gecekondu Fonu, Yeni Yerleşmeler Kredi 
Fonu, Geri Kalmış Yörelere Halk Konutu Yapım 
Fonu, Özel İskân Fonu, Yatırımları Hızlandırma 

Fonu, Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Gider
lerini Karşılama Fonu, Turizmi Geliştirme Fonu, 
Gemi İnşa Fonu, Türk-Alman Fonu, Malî Trans
ferler Fonu, İl Özel İdareleri Fonu, Müşterek Bele
diyeler Fonu, Müşterek Trafik Fonu, Asker Ailele
rine ve Muhtaç Olanlara Yardım Fonu, Köy Cami
lerine Yardım Fonu, Afet Fonu, Deprem Fonu, Sivil 
Savunma Fonu, Sıkıyönetim Fonu NATO Fonu, 
Banker Tasfiye Fonu. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — İyi bir şey mi 
bunlar? Bütçeyi lağvedin, bunları getirin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Personel Giderleri Fonu, Kur Farklarını Karşı
lama Fonu, Maden Fonu, Yedek Ödenek Fonu, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Fonu, İşçi Cezala
rından Kesilen Paralar Fonu, Bankalar Tasfiye Fo
nu, Sigorta Fonu, Faiz Eşlendirme Fonu, Bloke Pa
ralar Fonu, Faiz Farkı İadesi Fonu, İhracat Teşvik 
Fonu, Finansman Fonu ve ilanihaye olmak üzere 30 
sayfalık fon teşekkül etmiş. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hepsi 40 tane. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Bunlar için... 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Onlar bütçeden 

alıyor... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaa
de buyurun efendim. 

Kitabı açar okursanız, bunun ne kadarının büt
çeyle alakalı olduğunu, ne kadarının da bütçe dışı 
fon olduğunu pekâlâ görebilirsiniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yanlış. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Pekâlâ görebilirsiniz. Hatta 
Planlama Teşkilatımız dahi bunun neden bütçe dı
şına konulduğunu ve buna rağmen neler yapılması 
gerektiğini açıklıyor. Bu da böyle biline. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Açıklıyamıyor, 
zorlanıyor; siz de biliyorsunuz zorlandığını, ifade
lerden belli. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Bu itibarla, 1936 yılından 
itibaren Türk bütçe sistemine girmiş olan bir olay 
bu. Benim samimi kanaatimi isterseniz, 'ben bugün 
Bütçe Malı Kontrol Genel Müdürüne açıklık bakı
mından buna ayrı bir yöntem getirmek üzere çalış
ma yapalım dedim şu çokluğundan ötürü, ilk defa 
Sayın Başbakanın ve sizlerin huzurunda söylüyorum; 
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ama uygulama bu 36 yıllık bir uygulamadan sonra, 
ki o zaman siz ateşli doçenttiniz, ateşli profesördü
nüz, hiç bu konuları yazmadınız da, 45 günlük bir 
iktidar için kalkıp «bütçeyi ayaklar altına alıyorsu
nuz» demeniz hakkaniyet ve nasafet kaidelerine uy
gun olmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir noktaya daha geliyorum. Bütçe Komisyo
nunda müzakereler yapılırken, Sayın Fennî İslimyeli 
(benim ta'bımda olaylara gerçek yaklaşma var, onun 
için arz ediyorum) «Sayıştayın denetimi dışına çıkı
yorsunuz» dediler. Ben mukabele ettim, «Anayasa: 

daki hükme göre genel ve^katma bütçeli müesseseler 
için bu söz konusudur, fon idaresi böyle olmadığına 
göre olamaz» dedim.'Sayın İslimyeli de bu madde
nin gerekçesini gösterdi. Gerçekten maddenin gerek
çesinde; «'Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerle, 
sermayesinin yarısı ve daha fazlası 'bu dairelerce 
verilerek kurulan sabit veya döner sermayeli ya da 
fon şeklindeki idarelerin gelir, gider vesairelerine ba
kar» deniyor. 

Doğrusunu isterseniz tereddüt ettim; hem Sayış-
tayla, hem 'Bütçe Malî Kontrolörü ile temas ettim, 
«Bu gerekçedeki hüküm nereden kaynaklanıyor?» 
dedim. Bakalım bir görüşme var mı, gerçekten say
dığımız, ister bütçe içinde olsun, ister bütçe dışında 
olsun, 'bütün fonların gelir ve giderlerinin Sayıştay 
denetimine tabi olması öngörülmüş mü, görülmemiş 
mi? Bunu araştırayım istedim. Şunu buldum, o ya
sayı da getirdim, Anayasanın gerekçesindeki ibare, 
Sayıştay Kanununun 28 inci maddesinden aynen 
alınmış. Onların açıklamalarına göre, bu 28 inci mad
de uygulaması, genel ve katma bütçeli dairelerin, 
sermayesinin yarısı veya daha fazlası bunlara veril
mek suretiyle kurulan sabit veya döner sermayeli 
kuruluşlar ile yine bu genel bütçeden veya katma 
'bütçeden aktarılarak fona verilir ise o uygulama. 
Binaenaleyh, bütçe dışı konan fonlarda da" Sayıştay 
denetimi söz konusu değil. Nitekim, bu arz ettiğim 
fon kanunlarıyla alakalı kanunların 'birçoğunda da 
Sayıştay denetiminin dışında kaldığını görebiliyoruz. 
Bu yönden de yasa tasarısı Anayasaya aykırı değil
dir. 

Bir noktayı daha belirtip, daha fazla zamanınızı 
almamak için çekilmek istiyorum. 

Sayın Halkçı Parti sözcüsü 2 nci maddeyi okudu 
ve şu imajı yaratmak istedi, dediler ki : «2 nci mad
dede Kamu İktisadî Kuruluşlarına, İktisadî Devlet 
Teşekküllerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait ge
lir ortaklığı belgesi çıkarılabilir, hisse senedi çıkarıla

bilir ve işletme 'hakkı verilebilir» Bu tartışma Komis
yonda da oldu ve açıklama aynen şudur : 

2 nci madde bir kapsam maddesidir, yani bu ka
nunun uygulanmasında ne 'gibi müesseseler kullanıla
cak ve hangi birimleri hakkında uygulanacaktır. Tor
ba madde niteliğindedir, ama hangi birime neyin 
isabet ettiği konusu burada değildir, 3 üncü madde olan 
tarifler maddesindedir. Tarifler maddesinde altyapı 
ve benzeri tesisler için yalnızca niteliğini arz ettiğim 
şekilde gelir ortaklık senedinin kullanılabileceği, di
ğerlerinde işletme hakkının verilebileceği ya da hisse 
senetlerinin çıkarılabileceği tespit edilmiştir. 
' Binaenaleyh, olayları saptırmamak lazım. Hükü

metin maksadı, 2 nci madde ile 3 üncü maddenin bir 
arada okunması halinde apaçık ortada iken, Meclisin 
tansiyonunu yükseltmek bence doğru bir hareket 
değildir Sayın Gürkan; bunu da bilhassa belirtmek 
istiyorum. • 

Hocamız ben, çok saydığım için öyle söylüyo
rum, kusura bakmayın iktasadî kuruluşların devrini 
kabul ediyorlar, yalnız «İnhisarî mahiyette olanlar 
devredilmemelidir» diyorlar. 

Şimdi Hocamıza bir sual soracağım, kibrit de 'bir 
zamanlar Tekeldeydi Hocam, şarap da Tekeldeydi 
biliyorsunuz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — O in-
hisardan ba'hsetmedİm, 'fiilî inhisardan bahsettim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Aynen ifadeniz budur, dik
kat buyurun zabıtlar buradadır." Hatta söze şöyle 
girdiniz: «Devletin gereksiz, ekonomik olmayan ti
carî faaliyetleri vardır, bunları tasfiye ediniz. Devle
tin, bundan önce gerekli olup da şimdi gereksiz olan 
ticarî faaliyetleri de vardır, bunları da tasfiye ediniz; 
ama bazılarını tasfiye edemezsiniz» dediniz. Bu ne
dir diye misal verdiniz: Toprak sanayii, tekstil sa
nayii ve çimento sanayii dediniz ve devredilebilecek 
olanları söylediniz, devredilemeyecek olanları da in-
bisarî ma'hiyet taşıyanları devredemezsiniz diye ifa
de 'buyurunuz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Kanu
nî inhisardan bahsetmedim, fiilî inhisardan bahset
tim. 

MALİYE VE GÜiMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN ((Devamla) — ifadeniz aynen budur. Ben 
size sual soruyorum; şarap da bir zaman Tekel bün
yesinde idi, bira da Tekel bünyesinde idi, kibrit de 
Tekel bünyesinde idi. Demek ki, bunu belli kalıplar 
içinde halletmeniz mümkün değildir. Zaruretler ne 
İse, icaplar ne ise, o icap yerine getirilecektir. 
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AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) İkincisi; stratejik önem taşı
yan işletmelerden bahsettiniz. (Bu stratejik önem ik
tisadî alanda olabilir, sosyal mahiyette olabilir, si
yasî mahiyette olabilir ve askerî mahiyette de olabi
lir. Mesela size bir örneğini vereyim: Siyasî mahi
yette 1978 yılının Ağustos ayında biliyorsunuz Tür
kiye'deki bütün madenler stratejik görüldü ve 2172 
sayılı Kanun çıkarılmak suretiyle devletleştirildi, ama 
bizim hükümetimiz bu siyasî anlamda stratejik olan 
şeyi stratejik olarak telakki etmiyor ve bunu özel 
sektöre vermeyi taahhüt ediyor, programımızda var, 
bunu yapacağız. Size göre siyasî anlamda stratejik
tir, bize göre siyasî anlamda stratejik değildir. 

özellikle iktisadî teşekküllerin devri meselesinde 
elbetteki iktisadî anlamda stratejik olan varsa, aske
rî anlamda stratejik olan varsa Hükümetiniz bu işe 
elbetteki özen gösterecektir. Niçin Hükümetinizi bir 
bohçacı kadın gibi her şeyi satışa çıkarmış farz edi
yorsunuz? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Bakan, boh
çacı kadın gibi hiç düşünmemiştik. (HP sıralarından 
«çok güzel benzettiniz» sesleri) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Yani memleket severlik, hiz
met severlik, sadece sizlerin inhisarında değildir; ka
bul buyurunuz, biz de en az sizler kadar memleketini 
seven insanlarız ve buraya da hizmet etmek için gel
dik, bunu da biliniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine Komisyonda da arz etmeye çalıştım, bir ya
sa Anayasaya aykırıdır veya değildir; bunun hük
münü ne siz ne de ben verebilirim, 'bizimki sadece 
birer savdan ibarettir. Bunun hükmünü verebilecek 
olan merci bellidir. Binaenaleyh, sizin Anayasaya ay
kırı dediğiniz ne kadar doğruysa, bizim Anayasaya 
uygundur dediğimiz de o derecede doğrudur; birbi
rine denktir. Bunu da böyle kabul edin ve münaka
şalara bu ölçüler içinde girdimiz takdirde çok çabuk 
yol alma imkânımız olabilir. 

'Sayın Hocam «Bu iş kaynak yaratmaz, olmaz 
böyle şey» dediler. 'Ben kendisine sesleniyorum: Ho
cam bal gibi olur, hem de Anavatan Partisinin arı
sının yaptığı balla our bu iş. (ANAP sıralarından al
kışlar; HP sıralarından «Balı kimler yiyecek?» ses
leri) 

Türkiye'deki büyük işletmelerin içyüzünü bilse
niz 'böyle konuşmazsınız. Neden Güney Sanayi beni 

kurtarın diye çıktı ortaya? Büyük işletme işte, 5 bin 
işçi çalıştırıyor. Bunlartn hepsi bugün olmuş olduğu 
için söylüyorum, yanlış anlaşılır diye başka zor du
rumları ifade etmiyorum bu Yüce Meclisten. Hepsi 
kredi peşindedir. 

Hatırlar mısınız, bundan iki-Üç sene önce büyük 
bir işadamının Milliyet Gazetesinde bir söyleşisi var
dı, orada «Ben şu kadar muvaffak olmuş işadamı 
olarak hayatımın en büyük eksikliğini bir banka sa
hibi ' olmamakla gösterdim» diyordu. Demek ki kre
diye ihtiyacı var, ne sizin satacağınız hisse senet
lerini alırlar, ne de altyapı tesislerinin gelir ortaklığı 
senedini alırlar. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi mem
leketin hayrına bir iş yapıyoruz; gelin siz de bu ker
vana katılın, sevabınız artsın. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AYD^f GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
taşmadan dolayı söz istiyorum. 

FENNİ 1SLTMYELI (Balıkesir) — Soru sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Müsaadenizi istiyorum. Bu husus
ta bazı talepler var, onları görüştükten sonra size 
söz vereceğim. 

Sayın Memdüh Yaşa, «Sayın Bakanın konuşma
sında şahsıma sataşma olduğu için cevap vermek 
üzere söz istiyorum» demektedirler. 

Sayın Yaşa, sataşmanın mahiyetini açıklayabilir 
misiniz? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kürsünden ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Sataşma var mı yok mu, hangi ke
lime ile nasıl oldu, bunu nasıl ifade etmek istediniz; 
önce onu söyleyiniz.' 

ApMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Kür
süden açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, her ismi ge
çen sayın üye «'Bana sataşıldı» derse biz bunun al
tından kalkamayız. Zabıtlar da buradadır, hangi ke
limeyi 'hangi manada sataşma olarak kabul ediyor
sunuz? 

Sayın Yaşa, bu açıklamayı yapmanızdan sonra, 
sataşma görürsem, kürsüden konuşma hakkına sahip 
olacaksınız. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Hangi kelimenin, hangi cümlenin sa
taşma olduğunu beyan ederseniz ancak bundan sonra 
size söz verme takdirimiz doğacaktır.; 

Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından «Sataşma 
yok» sesleri) 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Eğer 
konuşmamı istemiyorsanız vazgeçerim. (ANAP sıra
larından «Vazgeç» sesleri) Sataşmayı söyleyeyim, eğer 
kabul etmezseniz yine vazgeçerim. Sayın Bakan «Ateşli 
doçent, ateşli profesör bunlara karşı çıkmadığı halde, 
şimdi bize karşı çıkıyor, hak ve nasafete davet ede
rim» dedi. Bu sataşmadır arkadaşlar. (HP ve MDP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi söz veri
yor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, o kadar sinirli anlattınız 
ki, biz ne dediğinizi tespit edemedik. (Gülüşmeler, al
kışlar) 

AHMET MEMDUH YAŞA .(İstanbul) — Sayın 
Başkan, anlayışınızı değerlendirecek durumda değilim; 
ama zannediyorum Meclis anlamıştır, lütfe% eğer an-
lamadınızsa bir daha anlatayım. 

BAŞKAN — Bu hususta size söz verip vermemek 
Tüzük gereğince ilk önce benim takdirime bağlıdır. 
O halde önce konuyu benim anlamam lazımdır efen
dim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — O halde 
müsaade buyurun da anlatayım efendim. 

BAŞKAN — Evet, lütfen buyurun. 
AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 

Bakan, «Sayın Hocam bu fonların ihdas edildiği sı
rada, ateşli bir doçent, ateşli bir profesördü, o zaman 
karşı çıkmadı, yani görevini yapmadı. Şimdi üç aylık 
iktidarımıza karşı çıkıyor, bunun hak ve nasafetle 
ilgisi yoktur» diyerek, beni haksız ve insaf dışına çık
mış bir kişi olarak gösterdiler; onun için cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul .ediyorum ve bu hususta size 
söz veriyorum efendim, buyurun. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. Zannediyorum bu müspet 
kararınızda, özellikle Anavatan Partisi milletvekilleri
nin konuşmamı sempatiyle karşılamalarının büyük te
siri vardır, hepinize çok teşekkür ederim. 

Şimdi yalnız sataşma olan hususlara ve bir de yan
lış anlaşılan kısımlara temas edeceğim, başka yere 
dokunmayacağım. 

Şimdi, yıllardan beri beh de yazdım başkaları da 
yazdı; ben vergi hukukçusu değilim, bütçe hukukçu

su da değilim, ama fon müessesesinin suiistimal edil
diğini herkes kabul eder; başka zamanda suiistimal 
edildi diye şimdi de suiistimal edilmesini meşrulaş
tırmak mümkün değil. Eski mecelle hükmündür; Batıl 
makûsun aleyh olmaz; batıl batıldır. Batıl kullanıldı 
diye meşrulaştıramaz; bu bir. 

İkincisi; insaf edin Sayın Bakan, sizin ihdas etti
ğiniz fonla, banker ve banka kurtarmak için ihdas edi
len fonun büyüklüğü arasında bir mukayese yaptınız 
mı? Siz bütçenin yarısını getiriyorsunuz, Türkiye'nin 
bütün İktisadî Devlet Teşekküllerini satıyorsunuz; sa
tabilirsiniz, yani satma yetkiniz de var, kanunla da 
alıyorsunuz. O yetkiyi de anlatacağım; ama o sataş
maya girmiyor, orada söylenecek çok şey var ama. 
Ondan sonra da birçok altyapı tesislerinin gelirlerini 
gene istikraz halinde tahvil ediyorsunuz, muazzam, 
yüz milyarlarca meblağlar teşkil ediyorsunuz ve bunu 
zelzele felaketzedelerine ayrılan fonla aynı mahiyette 
görüyorsunuz, olacak şey değil. Onun için, ben o za
man eğer karşı çıkmadımsa, bu kere de (karşı çıkma 
hakkımı nezetmez; eğer mazide bir hata işlendi ise, 
bugün de, yarın da aynı hatanın işlenmesini meşru-
laştırmaz; o bakımdan size katılmıyorum. 

«İnhisar» kelimesine gelince, çok sevgili arkada
şım, dostum ve eski talebem; insaf et ben «inhisar» 
kelimesini hukukî manada kullanmadım ve o kadar 
kullanmadım ki, eğer siz bugün Tekel fabrikalarının 
satılması için kanun teklifi getirirseniz, partim ne dü
şünürse düşünsün, sizin istikametinizde rey verece
ğim; ama Türkiye'de Petro Kimyayı satmanıza rey 
vermem. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) Fiilî in
hisar odur, rafinerilerdir, PTT'dir, bunu söyledim, 

Eğer «inhisar» kelimesini ele alıp da «bir ara baş
kası da yaptı), benim fikrimi yaptırmaya kalkışırsa
nız, bunu en azından dostluğumuza yakıştırmam. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu'nun 

da aynı istikamette bir isteği var; kendilerinden han
gi sözleri, sataşma olarak kabul etmiştir, açıklama
larını istiyorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Arz 
edeyim efendim. 

Sayın Maliye Bakanı, konuşmamda tarihe atıflar 
yapmış olmamdan müstehzi ve gayri ciddi bir bir üs
lupla bahsettiler. Bu bir taarruzdur. 

Naçizane deneyimleri olan ve naçizane, sizin gibi 
Büyük Meclislere riyaset etmiş bir arkadaşınız ola
rak, bu taarruzu karşılamama imkân vermenizi rica 
ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. (HP sıra
larından alkışlar) 

MUSTAFA 'KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Maliye Ba
kanı konuşmasının bir yerinde, benim tarihe sıkça 
atıflar yapmamı müstehzi ve gayri ciddi bir üslupla 
nakletti. Buna cevabımı sunmak istiyorum, 

Ben tarihi severim. Tarih çok eski bir olgu; ama 
bir bilim dalı olarak da çok genç bir disiplindir. Ta
rihi severim, yaşlı görünmek pahasına da olsa. Ta
rihi severim, çünkü onunla haşır neşir olmakla bü
tünün değer yargıları ile dünü açıklamak ve dünün 
içtirdiği verilerle bugünü anlamak imkânını bulu
rum ve tarih budur. Bu anlamda tarihle çok haşır 
neşir olduğum için belki onun kadar yaşlı görünü
rüm; ama onunla çok haşır neşir oldukça dünü ve 
günü doğru anladığım için de çok genç dururum 
(HP sıralarından alkışlar) 

ıSayın Bakana şunu saygıyla arz ve ifade etmek 
İsterim ki, işinize geldiğinde size tarih çok sevimli 
görünüyor, hem de çok eski tarih. Size munis görün-
üüğünde Defterdar Sarı Mehmet Paşanın tarihi gü-
tel, ama içinize tarih korkusu düştüğünde yakın ta
rih çirkin. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet Sayın Gürkan sizin de aynı 
açıklamayı yapmanızı istiyorum efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, müteaddit yerlerde oldu, bunların başında slo
ganlarla düşündüğüm ve konuştuğum, okumadığım 
ye Meclisin tansiyonunu yükseltecek biçimde kasıtlı 

f onuştuğum ithamları var. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, biz bu hususları sa

taşma olarak nitelendiremiyoruz efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sataşma var Sayın Başkan, tarafsız olun. 
«Okumadan» demiştir, «Okumadan» demeye ne 
hakkı vardır? Halkçı Partiye geldiğine tarafsız olun
muyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, bu konuşmada bana sataşılmadıysa... 

BAŞKAN — Hayır, sadece isminizden bahsedil
di. Ben tutanakları okutturabilirim... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Okut
turun efendim. 

BAŞKAN — İsminizden bahsedilmiş olmasını biz 
sataşma olarak kabul etmiyoruz. Eğer inansak ki, 
size bir sataşma olmuştur;, diğer konuşmacılara esir
gemediğimiz söz hakkını size de memnuniyetle ve
ririz efendim. 
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I ONURAL ŞEREF BOZKUR (Çanakkale) — 
Lütuf buyurursunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tuta
nakları okutturunuz ve kararınızı bildiriniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet, okuyalım efendim. 
Sayın Gürkan, bu oturumun sonuna kadar bu hu

sustaki tutanaklar okunacak ve sizin talebiniz dikka
te alınacaktır. 

Son söz milletvekilinindir kaidesine istinaden Sa
yın... 

FENNİ İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, demin soru sormak istediğimi arz etmiştim efen-

I dim. 
I BAŞKAN — Pardon; buyurun efendim. 

FENNİ İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş-
1 kan, değerli milletvekilleri; mevzuun, şüphesiz öne

mini dikkate almak suretiyle Komisyonda Sayın Ba
kanla da yaptığımız çalışmalar esnasında ısrarla üze
rinde durduğum bir - iki noktaya tekrar temas et
mek lüzum ve ihtiyacını duymaktayım. Bu itibarla 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Onlardan bir tanesi, Sayın Bakanın, bu kanun ta
sarısına gerekçe olacak maddelerin, Anayasada da 

| bulunduğu şeklindeki ifadesidir. Onlardan bir tanesi, 
tabiî servetlerin ve kaynakların aranmasıyla ilgilidir. 
Gerçekte hepimizin bildiği gibi Maden Kanununda, 
Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya 
doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle madenlerin iş
letilmesini öngören hükümleri vardır. Vardır; ama hu 
ancak istisnaî hüküm olduğu için Anayasada yer al-

j mıştır. 
Şimdi asıl ikinci noktaya gelmek istiyorum. İkin

ci nokta; 1:69 uncu maddeyi de yine bir delil olarak 
ifade ettiler. Huzurunuzda ormanlardan bahseden 

I 169 uncu maddeyi okuyorum : 
(«Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakı

mından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile 3ıl .1(2.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarında veya hayvancılıkta külla'mlmasın-
da yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba 
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dı-

I şında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.» hü
küm gayet sarihtir. 

I Demek ki, özel kişiler lehine orman sınırlarında 
I daraltma yapılabilmesi için, ancak orman niteliğini 
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kaybetmiş olması şartı aranmaktadır. Bu itibarla 169 
uncu maddenin hadisemize bir delil olarak gösteril
mesinde kanaatimce isabet olmadığı mutlaktır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — öbürünü de yanlış 
yorumladı Sayın Balkan. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Yanlış mad
de okuyorsunuz; 168*1 de okuyunuz. 

FENNt JSLÎMYELI (Devamla) — İki maddeyi 
de okuyorum efendim; 169 uncu maddeyi okudum. 

MÜNİR "FUAT YAZICI (Manisa) — 168'i de 
okuyunuz, 

FENNİ İSLIMYELİ (Devamla) — Efendim, onu 
konuşmamın başında naklettim; evet dedim, istis
naî hükümdür. Fakat 169 uncu madde bu 'tasarıya bir 
delil olma niteliğini muhafaza etmez. 

Bu itibarla şimdi sorum şu Sayın Bakan : 168 
inoi maddede istisnaî hüküm olarak beraberim; ama 
169 uncu maddeyi bu hadisede nasıl bir delil olarak 
kullanmaktasınız?. 

İkincisi; efendim, İktisadî Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
den bahsederek, o kanun hükmünde de İktisadî Dev
let Teşekküllerinin satılmasına imkân veren madde
ler olduğu ifade edildi. Yalnız bir noktaya özellikle 
dikkatinizi çekmekte fayda mülahaza ediyorum; 60 
sayılı Kararname iki İktisadî Devlet Teşekkülünden; 
yani daha doğrusu Kamu İktisadî Teşekkülünden 
bahseder. Onlardan bir tanesi İktisadî Devlet Te
şekkülüdür, diğeri Kamu İktisadî Kuruluşlarıdır. Bun
lar birbirlerinden farklı iki müessesedir. İktisadî Dev
let Teşekküllerinin sermayesinin tamamı Devlete ait
tir; iktisadî lalanda ticarî esaslara göre faaliyet göste
rirler ve kanunla kurulurlar. Onlarda esas itibariyle 
bizim partimizin de görüşü, iktisadî niteliğini kaybet
mek kaydıyla satılabileceği hükme bağlanmıştır bizim 
partimizin programında. Onun için bir şey söylemi
yorum; ama burada ifade ettikleri, tüm olarak bera
ber ifade ettikleri noktada kanaatimce bir yanılgı 
vardır. Kamu İktisadî Kuruluşları için açık olarak 
kanun şunu ifade ediyor : 

1'. Sermayesinin tamamı Devlete ait olacak, 
2. Tekel niteliğinde mallarıyla temel mal ve hiz

met üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan 
kamu hizmeti niteliği ağır basan Kamu İktisadî Te
şebbüsleri olacak. 

Şu halde, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle ilgili 60 
sayılı Kararda, onların satışına cevaz veren hüküm 
yalnız İktisadî Devlet Teşekkülleriyle alakalıdır, ©izim 
partimiz adına yapılan görüşmelerde ifade edilen husus, 
'Kamu İktisadî Kuruluşlarının kamu karekterlerihin 

1 ağır basması itibariyle satışlarına imkân vermediği 
noktasıdır. Bu itibarla ikisinin bir arada mütalaası na
sıl mümkün olabilmiştir?. Bunu da Sayın Bakandan 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın ©akandan bir 

soru da ben sorabilir miyim efendim?. Belki birlikte 
cevaplarlar. . 

BAŞKAN — Evet, buyurun sizin sorunuzu da ala
lım; ikisini birlikte Sayın Bakan cevaplandırsınlar. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Bakan açıklamalarda bu
lunurken, Anayasanın tutucu olmadığını ve 168 inci 
maddeyle tabiî servet ve kaynakların işletilmesini <İa-
hi Devletin inhisarında bırakmayıp, bunu özel şahıs
lara Devletin verebileceğini, dolayısıyla bizim niçin 
bugün gündemde bulunan kanunla ilgili bu kadar ti
tiz ve hassas bir davranış içinde olduğumuzu anlaya
madıklarını ifade ettiler. 

Ben, Anayasanın tabiî servetlerle, ilgili maddesi
nin bizim burada görüştüğümüz kanunla nasıl bir il
gisi olduğunu Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
Çünkü Sayın Bakan da, «Bu kanun değil de mektup 
mudur?.» dediler, özür dilerim; ama bu madde kar
şısında herhalde daha ziyade mektup niteliğindedir. 
Tevil etmelerini soru olarak kendilerine arz etmek 
istiyorum. Madde açıkça şöyle der : 

«Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre 
için, (Sayın Bakanım dikkatinizi çekiyorum) gerçek 
ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 
kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve 
tüzelkişilerle ortak . olarak veya doğrudan gerçek 
ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır. '(Buraya bir kere daha dikkatinizi çekmeyi 
arzu ediyorum.) Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin 
uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, 
denetim usul ve esasları ve müeyyideler Kanunda 
gösterilir.» 

Şimdi sizin bugün gündemde bulunan getirdiğiniz 
kanunda bu esasların hangi birisi düzenleniyor Sayın 
Bakanım?. Hangi süre söz konusu; karşı tarafın han
gi usul ve esaslara bağlı olduğu ve de müeyyideleri 
söz konusudur?. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Önce bir konuyu açıklamak is
tiyorum : Konuşmalarımda Hocam dahil, kıymetli 
arkadaşım Pakoğlu dahil, Sayın Gürk'an Beyefendi 
dahil, hiç kimseye sataşma niyeti ve maksadıyla ha
reket etmedim. Tabiatımda o yok. Yalnız şunu yap
mak* istedim : Tansiyonu biraz düşürmek istedim. 
1908 Jîhtilali olduktan sonra yeni meclis kurulur... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sorula
ra cevap verin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN '(Devamla) — Müsaade buyurun, vereceğim 
efendim... (Gürültüler.) Siz müsaade buyurun. 
• Yeni sadrazam eski... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Yaşlanıyorsunuz Sa
yın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK. BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Evet. 

Yeni sadrazam eski Dahiliye Nazırını Millî Eği
tim Bakanı yapar. Arkadaşı Millî Eğitim Nazırı ol
maktan müteessir olur. Müşterek dostları CemaleU'in 
Efendi kalkar, teselli etmek içirt şöyle söyler : «Dev
let memuriyeti bir satranç tahtasına benzer. Bunun 
her hanesi bir diğerine eşittir. Binaenaleyh, bir dev
let memuru oradan kalkıp öbür tarafa konduğu za
man .üzülmemelidir» der. Bunun üzerine Hakkı Bey 
kalkar, «Onun ortasını merkez ittihaz eder iseniz, 
onun Roma gibi uzak haneleri vardır,, bazen de oraya 
konmak isteriz» der ve kendisimi Roma sefaretine ta
yin ederler. 

Gücenme yok;-ama darılma var, ifadesi var, tesel
lisi var, talep var, şeyi var... Benim de konuşmamı 
şu örnekteki gibi bağışlayarak alınız, yoksa hiç kim
seye sataşma maksadıyla hareket etmedim. Bunu be
lirtmek isterim. 

ÖZER GÜRBÜZ '(Sinop) -r- Çok güzel Sayın Ba
kan. Bir tane daha anlatır mısınız?. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Onu da dışarıda anlatırım. 

Sayın İslimyeli ile tartışmaktan insan zevk duyu
yor doğrusu; ama ben 60 sayılı Karardan bahsetme
dim. 60 sayılı Karardan sonra çıkarılan 2929 sayılı ve 
19,10.1983 günü kabul edilen Kanundan bahsettim, 
bu kanunun 61 inci maddesinin 3 numaralı bendinden 
bahsettim. Bu, kanunun geçici 7 nci kısmıdır. Çeşitli 
geçici ve son hükümlerle alakalıdır. Kanun, «İktisadî 
Devlet Teşekkülleri • ve Kamu İktisadî Kuruluşları 
Hakkında Kanun» dur. Biliyorsunuz kanunlama tek

niğinde çeşitli geçici ve son hükümler kanunun hepsi 
hakkında tatbik olunur. 'Binaenaleyh, maruzatım o 
sualinize bu. 

İkincisi; ormanlar hakkındaki hükme gelince : 
Şimdi, bütün söylenenler şu amaca yönelikti : Bu 

kamu malı üzerinde siz özel kesime 'bir tasarruf yet
kisi, veremezsiniz. Doktrinde var, biliyorsunuz; nite
kim Anavatan Partisi adına konuşan arkadaşım bu
nu zikretti, ben de Komisyona rahmetli Hocamız Sıd-
dük (Sami Onar'ın kitabını getirmiş, arz etmiştim; ya
ni Anayasanın temayülünü tespit edebilmek için. Ba
kınız, 169 uncu maddenin 2 nci fıkrasında aynen şöy
le der : «Ormanlar, kamu yararı dışında irtifak hak
kına konu olamaz.» Demek ki, kamu yararı s'öz ko
nusu olursa ormanlarda dahi irtifak söz konusu ola
bilir; yani orman gibi bir müessesesinin üzerinde da
hi kamu yararı söz konusu ise irtifak tesis edebilirsi
niz. Demek ki, buradan şuna gelmek »İstiyorum : Ana
yasa koyucu tutucu değil. Söylemek istediğim bu. 
Nitekim 168 inci maddede... 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Kamu yara
rının kime ait olacağı da önemli Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun. Kamu ya
rarının eğer özel sektör tarafından işletilmesi söz ko
nusu olabilirse, o da olabilir. (HP sıralarından «Ol
madı» sesleri) Tabiî, elbette, elbette... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok, olmadı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI* VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Elbette... Yapmayın, maksatlı 
hareket etmeyin. 

Şimdi, 168 inci maddeye geliyorum. 168 inci mad
deden benim bu iki örneği vermem, bir yorumu çıka
rabilmek içindi. 168 inci madde tabiî servetler üze
rinde dahi özel sektöre görev verdiğine göre, evlevi-
yetle diyorum; evleviyetle bir fabrika üzerinde tasar
ruf yetkisini de verebilir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bu olmadı Sayın 
Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Bu yorum kaidesidir ve ta
biata da uygundur. 

Maruzatım bu kadar efendim, (HP sıralarından 
«Olmadı, olmadı Sayın Bakan» sesleri, ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın İsa Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, sı

ramı arkadaşım Reşit Ülker'e bırakıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Sayın Bakandan sonra söz almak 
şerefine nail oldum. Ancak, şu bakımdan ifade edi
yorum; Sayın Bakanın söyledikleri bazı noktalara ce
vap vermek imkânına sahip olduğumu düşünüyorum. 

Evvela (bazı pratik noktalardan başlamak istiyo
rum,- Bir defa o «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasa-
rısı»hın adı üzerinde durmak lazım. Çok masum ve 
esas maksadı ifade etmeyen bir isim. Çünkü, aslında 
burada Grup Sözcümüz Sayın Gürkan'ın da önemle 
ifade ettikleri ve Sayın Bakan'a slogan gibi gelen, tek 
tek hisse senetleri satılacak kuruluşlar göz önünde bu
lundurulduğu takdirde, bu yasanın isminin «Kamu İk
tisadî Kuruluşlarının Tasfiyesi ve Ortadan Kaldırıl
ması Yasası» olarak söylenmesi doğru olur. 

Gerçekten kamuoyunda köprü ve Atatürk Barajı 
olarak konuşuldu ve KİT'lerin de Hükümet progra
mında tasfiye edileceği ifade edildi; fakat kamuoyun
da çok geniş bir şekilde köprü ve baraj gibi görüşül
medi. Bunun kamuoyunda görüşülmesinin, milletin 
tasvibi olması sistemi, halkoylaması, «Referandum» 
denilen bir sistemle olabilir. Yoksa seçim sırasında 
bunların söylenmiş olması millet tarafından kabul 
edilmiş olduğu anlamında olsaydı, bu Mecliste müza
keresi gerekmezdi; «Millet kabul etmiştir» derdik ve 
icraata geçebilirdik, öyleyse bu iddia da yerinde ola
maz. 

Bunun-yanında. bir başlka maksat daha ortada; 
ama saklanmaktadır. Hükümet kaynak yaratmak iste
mektedir. Yani kendisini kısa sürede 'başarılı göster
mek için büyük bir kaynak yaratmak istemektedir. 
Yaratmak istemektedir diyorum, bu söz de doğru de
ğil; mevcut olan bir kaynağa göz dikmektedir, Mil
letin, yetimin hakkından birikmiş Kamu İktisadî Ku
ruluşlarına el koymak suretiyle kendisini başarılı gös
termek istemektedir; buradakini alıp, bu tarafa koya
caktır. 

Sayın Başbakan, yanlış hatırlamıyorsam bir söz 
söylediler. «Ben beş sene sonra Başbakan olmayı tam 
düşünmüyorum.» Bu çok önemli bir sözdür. Yüksek 
seviyedeki politikacılar tarafından söylenen söz çok 
önemlidir. Takdirle karşıladım; «Ben mutlaka başarılı 
olacağım» anlamını taşımaktadır. Şimdi, başarılı ol
mak istemelerinin doğal neticesi, kolay bir yola gittik
lerini burada yapılan tasarruf açıkça ortaya koymak
tadır. Milletin paralarıyla ortaya getirilmiş ve Türk 
ekonomisinde bir denge unsuru olan, vatandaşı ezdir
meyen, Türk sanayiinin kalkınmasına neden olan bu 

kuruluşları, hiçbir ayrım yapmaksızın bir kanunla 
(IBana göre mektup; Çünkü kanunun ilk sevk edildi
ği maddelerinin sayısına bakın, komisyonda yapılan 
değişikliklerden sonra çıkan maddelerin sayısına ba
kın) trilyonlarla değerde olan kuruluşlar için bir mad
deyle, Bu kanuna muhalif olan hükümler kaldırılmış
tır» demek suretiyle bugüne kadar İktisadî Devlet 
Teşekkülleri için çıkarılmış bütün kanunlar, ayrıntılı 
kanunlar bir maddecilkle ortadan kaldırılmaktadır. 
Doğrudur; bu bir mektuptur; hatta telgraftır; mek
tup değil, telgraftır arkadaşlar. (HP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, asıl temas etmek istediğim noktayı Sayın 
Grup Sözcümüz de ifade ettiler; Anayasaya aykırı 
noktalar konusuna geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım politika hayatı güç bir ha
yattır. Çok basit bir anlatışla bir kimse Sarayburnu' 
ndan Kızkulesi'ne geçmek isteyebilir. Niyeti de kesin 
olarak, Sarayburnu'ndan denize atlayıp Kızkulesi'ne, 
Üsküdar'a çıkmaktır. Ancak, Sarayburnu'ndan denize 
atladığınız zaman akıntı sizi alır açıklara götürür. 

Şimdi şunu demek istiyorum; Hepimizin başından 
geçmiştir; bazan kürsüye çıkarız, iyi niyetle bir şey
ler söylemek isteriz; ama bu iyi niyetlerin ötesine 
taşıp giden birtakım neticeler hâsıl olur, hiç kimse 
de bundan memnun kalmaz. 

Burada, hukuk, Anayasa basit bir şey gibi gö
zükür; ama bunun da bütün ülkelerde uzmanları var
dır. Gerçekten Sayın Başbakan kendi siyasî haya
tında, idarî haytınada başarılı bir kimsedir. Türkiye' 
nin çıkarları da onun bundan sonraki hayatında ba
şarılı olmasını ister, Bizim hepimizin, Milletimizin çı
karı buradadır; ama değerli arkadaşlarım, bütün sa
mimiyetimle ifade ediyorum, ancak burada çok iyi 
niyetle meseleleri basite irca ederek; bu da bir yük
sek vasıftır, karışık meseleleri basite indirgemek, irca 
etmek de yüksek bir niteliktir; matematikle uğraşan
larda bilhassa bu nitelik vardır ve ben her zaman 
onlara hayranlık duymuşumdur. Ancak bir yerine ge
lip bunun bir hukuk meselesi olduğunu, hukukun da 
derin bir ilim olduğunu; hukuk fakültesini bitiren
lerin ancak hukuk fakültesini bitirmiş olduklarını, hu
kukçu olmadıklarını hatırlamak lazım. Hukukçu ol
mak, hukuk fakültesinden sonra başlayan, klasik tah
silden sonra başlayan bir niteliktir. Burada yanılgıya 
düşebilirler. Çünkü aralarında çok değerli .teknik arka
daşlarımız var. Bunlar Meclise güç katıyorlar; ama bu 
teknik olduğu gibi yalnız bırakılırsa memleketin ba
şına iyi niyetlerle iş açabilir. Bundan ciddî olarak en
dişe duyuyorum değerli arkadaşlarım. 
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Şimdi bu yasa rejimle, yani Anayasa ile ilgili bir 
yasa. Anayasaya aykırı o kadar büyük bir tasarruf 
yapılmakta ki, bunun bugün birden bire inceliğine 
varılması mümkün olmayabilir. Meclis de tam ola
rak varmayabilir, kamuoyu da tam olarak varma
yabilir; ama uygulanmaya geçildikçe, uygulanma orta
ya çıktıkça memleketin başına büyük işler açabilir, 
memlekette bunalımlar yaratabilir. Bizim Meclisimi
zin iki müzakere usulü yoktur. Burası evvelden çift 
Meclisti; buradan geçen bir kanunun yanlışlıklarını 
Senatoda düzeltmek mümkün oluyordu. Ondan evvel
ki Mecliste de çift müzakere usulü vardı. Bugün bu 
Yüce Mecliste bir tek müzakereden sonra (Yeni İçtü
züğümüz yapılmadığı için) bir yasa geçmektedir. Bu 
yasanın yanlışlığını fark etsek bile ikinci bir defa mü
zakere etmek imkânına sahip olamamaktayız. Şimdi 
bunların ışığı altında şunu arz etmek istiyorum : 

Atatürk'ün kurduğu rejim, «Kemalizm» diye de 
ifade edilir, bütün az gelişmiş ülkelere örnek diye 
gösterilen, «Türk tecrübesi» diye ifade edilen bir re
jimdir. Çünkü, az gelişmiş ülkelerin kurtuluşunun yal
nızca belli görüşlerle olacağım söyleyenler vardır; 
ama Atatürk, ne o görüş, ne de bu görüş, bunların 
ortasında az gelişmiş ülkelerin kurtuluş yolunu gös
terecek bir modeli geliştirmiştir. Bu modelin ekono
mik yönünü, (ki, Atatürk «Tam bağımsızlık» diye ifa
de ediyor) tam bağımsızlığı sağlayabilmesi için kendi 
iç kaynaklarına dayanmış ve bu dayanmanın neti
cesinde de Kamu iktisadî Teşebbüslerini yaratmıştır. 

Şimdi, «İç kaynaklarına dayanmış» dediğimiz za
man Türkiye'nin nüfusu 7 milyondu, bazı tarihçile
rin söylediğine göre o sıradaki nüfusun gerçek mik
tarı o kadar bile değildir; o zamanı yaşamış arkadaş
lardan dinledim. O sırada bütün demiryollarını, li
manları ve ne kadar yabancı kapitülasyonları, tesis
leri işletme hakları varsa teker teker bunları o yok
luk içinde tasfiye etmiştir ve Türk Milletine mal et
miştir. 

Getirilen yasa şimdi bundan dönmekte ve yabancı 
sermayeye hiçbir kayıt ve şart gözetmeksizin (Biz burada 
bunlan göremiyoruz, mutlaka «var» diyeceksiniz) ka
pıları açtığı gibi, bu kuruluşları, Devlet Demiryolları, 
PTT gibi kamuya hizmet edenler için dahi bir ayrım 
yapmaksızın özel sektöre devrini öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız bir gelişmenin, 
bir sürecin neticesinde ortaya esaslar getirmiştir; te
sadüf değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kendi 
şartlarını, Türkiye'nin şartlarını içeren bir Anayasa-

I dır. Bu Anayasada Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk'ten ev
vel İkinci Meşrutiyette Türkçülük cereyanıyla, milli
yetçilik cereyanıyla başlamış, Ziya Gökalp tarafından. 
dilde milliyetçilikten sonra ekonomik milliyetçilik ile
ri sürülmüş, kapitülasyonlar bu etkilerle İkinci Meş
rutiyette ortadan kaldırılmış, Atatürk İkinci Meşruti
yette fjkir temelleri atılan milliyetçi akımın uygula-

I ylcısı, ımodernleştiricisi ve yenileştiricisi olmuştur. 

I Bizim 1924 Anayasasında Atatürk'ün ilkeleri mev
cut değildi. Ancak 1937 yılında, Büyük Atatürk'ün ölü-

I; münden 1 yıl evvel şimdi bizim Anayasamızın başın-
| da sayılan teu 6 ilke Anayasaya getirilmiş konmuş-
I: tur. Bunun yanında ormanların devletleştirilmesi ve 
t çiftçinin topraklandırılmasına ait madde de fconul-
I muştur. 

I Sayın Bakan burada ifade ettiler; bir yazarın ki
tabında diyormuş ki, (Tam anlamamış olabilirim) 
Atatürk bu kuruluşları millete devretmeyi düşünü
yordu... ^Bir defa fiilî halle bu tekzip edilmiştir. Ölü
müne kadar 'bunları millete devretmemiştir. Yani 
Atatürk böyle söz söyledi mi, söylemedi mi, nerede 
var bilmiyorum; ama bizim bildiğimiz ölümüne ka
dar bunları tasfiye etmediğidir. Ölümünden sonra 
ise, 19150 yılına kadar bu iş devam etmiştir, yenileri 
eklenmiştir, 195ıOTden sonra da, Sayın Bakanın da bu-

1 rada ifade ettikleri gibi, kaldıracağız diye işbaşına 
gelenler, hatırlayabildiğim kadarıyla bir kibrit fab-

l rikasını kaldırmışlardır, çok fazla kalehramamışiar-
I dır, tam tersine yenilerini eklemişlerdir. Bunlardan 
I hatırladığım, Süt Endüstrisi Kurumu, Çay Kurumu 
I vesaire... 

Demek ki, Anayasada yer almış ve tarihimizden 
gelmiş bu kuruluşların tüm olarak kaldırılmasını sağ-

I layan bir kanun olarak bu, benim kanıma göre Ana
yasaya açıkça aykırıdır. 

İlke ve inkılaplar Anayasanın giriş kısmında açık 
I şekilde yer almıştır. 

I Anayasanın 2 nci maddesi ise; «Türkiye Cumhu-
I riyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk mil
liyetçiliğine bağlı, 'başlangıçta belirtilen temel ilkele
re dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

I Devletidir» demektedir. 

Her iki bakımdan da; hem Atatürk ilkeleri ba
kımından, hem de sosyal devlet ilkesi bakımından 
topyekûn bunların hisselerinin satışı (ki, satış demek-

J tir onun anlamı) Anayasaya aykırıdır. 
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Anayasanın 4 üncü maddesi ise; «Anayasanın 
2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri değiş
tirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez» demekte
dir. 

Şimdi bu 'getirilen yasa ile, Anayasanın 2 nci mad
desinde yer alan Atatürk ilkelerine ve sosyal devlet 
ilkesine, tüm olarak, Kamu İktisadî Teşebbüslerini 
ayrım yapmaksızın ortadan kaldırmaya girişmek 
Anayasaya kesin olarak aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız kalmış
tır efendim. 

ıREŞÎT ÜLKER (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, daha maddeler var; Anayasada sosyal hukuk 
devleti, sosyal devlet ilkesi maddelere serpiştirilmiş
tir. 

Şimdi bunların arasına 47 nci madde bize bir fi
kir verebilir. «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te
şebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 
devletleştirilebilir» Devlet teşebbüsleri özelleştirilir 
diye yazmıyor Anayasa; «Kamu hizmeti niteliğini 
taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıl
dığı hallerde devletleştirilebilir. 

Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. 
Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri ka
nunla düzenlenir.» 

Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ilgili 1'60'ın ileri
sindeki maddeler var; onların denetlemesi var; me
murlardan balhseden 112.8 inci maddede, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinde çalışanların memur oldukları 
var; yani Kamu İktisadî Teşebbüsleri Anayasanın 
içinde yer almış bir müessesedir. !Bu müesseseyi tüm 
olarak, Anayasayı ihlal etmeden kaldırmak mümkün 
değildir. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Söyleyecekle
rimin bir kısmını burada ifade ettim. Zaten madde
lerde de alacağım söz diğer hususlara devam etmeme 
müsaade ediyor. 

Saygılar sunuyorum efendim. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanun tasarı
sının tümü üzerinde gruplar adına, Komisyon adına, 
'Hükümet adına, şahısları adına sayın milletvekilleri 
konuştular. Ancak,, kanun tasarısı üzerindeki bu gö
rüşmelerin kifayet etmediği ve görüşmelerin uzatıl
ması hakkında bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin devam etmesi için İçtüzüğün 73/2 

ncLjnaddesi gereğince karar alınmasını saygıyla arz 
ederiz. 

/Cahit Tutum Mehmet Turan Bayezit 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Erol Ağaıgil Ali İhsan Elgin 
Kırklareli İçel 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergemi açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saygıdeğer Baş

kan, değerli üyeler; Cumhuriyet tarihinin belki en ra
dikal ve mevcut hukuk sistemini derinden değiştire
cek ve etkileyecek olan biı yasa tasarısını görüşmek
teyiz. 

Burada gerek gruplar adına, gerek şahısları adına 
yapılan konuşmalarda ekonomik yönden, siyasal yön
den oldukça geniş, ayrıntılı tartışmalar yapıldı. Sanı
yorum değerli arkadaşımız Ülker, hukuk yönünden 
bu işin tartışmasını yapmak istiyordu; ama zaman 
kısıtlılığı nedeniyle pek fazla giremedi. 

Çok değerli üyeler, önümüzdeki konunun özellik
le Türk hukuk sisteminde bir yandan «Orta malla
rı» bir yandan Medenî Kanunun ı64l inci maddesinde 
sözü edilen «sahipsiz mallar statüsü» ve «hizmet mal
ları» şeklinde kamunun hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan mal rejiminde fevkalade önemli bir ayrıca
lık getirilmek üzeredir. Bütün bu yönlerin açık seçik 
ortaya konulması ve Hükümetin bir kez daha uyarıl
ması fırsatını lütfen bağışlayın. 

Saygılar sunarım. (HIP sıralanndan, alkışlar). 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiş
tir., , - . 

Sayın milletvekilleri, maddelerin görüşülmesine 
geçilmeden evvel verilmiş olan önergeler var, bun
ları okutup işleme alacağız efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, şihafen 
arz ettiğimiz sebeplerle Anayasamızın başlangıcı ile, 
2, 5, 73, 128, 160 ve 161 inci maddelerine aykırı hü
kümler ihtiva etmektedir. 
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Bu sebeple, tümünün reddini 
Saygılarımızla., 

Fenni lîslimyeli 
Balıkesir 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

arz ve teklif ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Memduh Yaşa 
îstanbul 

Turgut Kunter 
Rîze 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
TasarısiMun, Anayasaya aykırı hükümlerinin bulu
nup bulunmadığının tespiti maksadıyla Anayasa Ko
misyonuna şevkini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Onural Şeref İBozkurt 
Çanakkale 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tülay Öney 
istanbul 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Aydın Gürkan 
Antalya 

Enver özcan 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki IKanun Tasarısı, sözlü 
olarak açıklayacağımız nedenlerle Anayasaya aykırı 
hükümler taşımaktadır. 

IBU nedenle Anayasa Komisyonunun görüşünü al
mak üzere, bu tasarının Anayasa Komisyonuna ha-
vele edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Turgut Kunter 
Rİze 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısının, konu Silahlı Kuvvetlerin stratejik he

defleri ve prensiplerini de çok yakından ilgilendirdi
ği ve bu yönüyle Millî güvenlik ve ülkenin topyekûn 
savunması açısından sonderece önemli olduğu neden
leri ile bir kere de Millî Savunma Komisyonunda da 
görüşülmesini arz ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Tülay öney 
îstanbul 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Enver özcan 
Tokat 

Cemal özdemir 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkında IKanun Tasarısının Anaya
sanın başlangıç bölümüne, 2, 4, 161, 165 ve diğer mad
delerine aykırıdır. Bu nedenle Anayasaya aykırılığın 
tespiti bakımından tasarının Anayasa Komisyonuna 
gönderilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker 
îstanbul 

İbrahim Ural 
îstanbul 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

Ömer Necati Cengiz 
îstanbul 

Hüseyin Aydemir 
îzmir 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

(BAŞKAN — Tasarının tümünün Anayasaya ay
kırı olduğu hakkındaki önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, şifaen 
arz edeceğimiz sebeplerle Anayasamızın başlangıcı 
ile 2, 5, 73, 128, 160 ve VĞl inci maddelerine aykırı 
hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu sebeple tümünün reddini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve arkadaş

ları. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Anayasaya ay
kırılık önergeleri İçtüzüğümüzün 85 inci maddesinde 
belirtilmiştir. Bu maddeyi okuyorum: 

«Bir kanun tasarı veya teklifinin Genel Kurul
daki görüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli 
bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiy
le reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden ön
ce oylanır.», 
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ıBu maddeden de anlaşıldığı üzere, belli bir mad
denin Anayasaya aykırılığı söz konusu olsa idi, o 
maddenin görüşülmesi esnasında 85 inci maddenin 
gereği yerine getirilecekti. 

'Bu maddede, tasarının tümünün Anayasaya ay
kırılığı düzenlenmiş değildir. IBu bakımdan önergeyi 
işleme koymuyorum. 

Biraz evvel okutmuş olduğum 3 önerge, tasarı
nın Anayasa Komisyonuna şevkini istiyor. Bunla
rın üçünü birlikte işleme koyuyorum. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — ıSayın Baş
kan müsaade eder misiniz, usul hakkında söz almak 
istiyorum? 

IBAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim? 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Müzakere 

usulü hakkında. Zannediyorum zatıâlinizin ifade et
tiği husus ile tüzüğün kastettiği arasında bir ufak 
nüans farkı var, bunu izah etmek istiyorum. 

•BAŞKAN -T Buyurun efendim. 
FENNİ İSLtiMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; verdiğimiz önergeyi bir kere 
daha ıttılaınıza sunmakta fayda mülahaza ediyorum. 

«Tasarrufların Teşviki ve kamu yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı, şifahen 
arz edeceğimiz sebeplerle Anayasamızın başlangı
cıyla 2, 5, 73, 128, 160 ve 161 inci maddelerine aykı
rı hükümler ihtiva etmektedir.» 

Takdir edersiniz ki, burada, tüzüğün de ifade et
tiği istikamette, tasarıya aykırı olan Anayasa mad
deleri açıkça zikredilmiş bulunmaktadır. Yani, tasa
rıda şu, şu, şu maddeler Anayasaya aykırıdır den
mektedir. 

Bu itibarla muhterem milletvekilleri, Anayasaya-
aykırı olduğu iddia edilmesi nedeniyle bu önergenin 
işleme konması zarurî bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Biraz evvel Yüksek Heyetinize açık
lamada bulunduğum üzere, bu konular maddelere 
geçildikten sonra görüşülecek konulardır. IBu sebep-, 
le işleme almamıştım; tekrar ediyorum efendim. 

• Sayın milletvekilleri, biraz evvel okunan 3 öner
ge aynı mahiyettedir ve tasarının Anayasa Komis
yonuna şevkini istemektedir. 

Bu hususa Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIR-AT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ıBayezit. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, benim 

de önergem var, ben de söz istiyorum. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) •— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Demok
ratik siyasî mücadelenin tek yolu ikna, uzlaşma ve 
fikirlere hürmet etmek olmalıdır.» (Anavatan Parti
si Programı, sayfa 9) 

«Yalnız Anavatan Partisinin değil, bütün Mille
timizin Hükümeti olma şuuruyla görevimizi yapaca
ğız. Kendi partimizin desteğine olduğu kadar Hükü
met dışındaki partilerin de yardımlarına, ikazlarına, 
tenkitlerine değer vereceğiz. Ciddiyet, müsamaha ve 
tenkide tahammül, muhalefetle olan münasebetleri
mizde başlıca stratejimiz olacaktır.» (Başbakan Tur
gut Özal'ın Hükümet Programı, sayfa 4) 

Bu cümleleri, beni dinlerken boş satırlar halinde 
telakki etmemeniz ricasıyla sizlerin ıttılaınıza; Sayın 
Başbakan başta olmak üzere bazen sıra vurarak teza
hüratta bulunan sayın bakanlara ithaf ederek öner
geyi izah ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçeği öğrenmekten kork-
mayalıım. Bizler milletvekiliyiz, başımızı kuma sok
mayalım, devekuşu değiliz; gerçeği öğrenelim. 

Anayasaya aykırı olan hususları izah ediyorum; 
ama bazı noktaları vurgulamaya mecburum. Bazı 
kavramları önce vurgulamaya mecburum ki, niçin 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyoruz, biraz da
ha açıklık kazansın. 

Ben bu izahatı yaparken, satırbaşlarına dokunmak 
zorunluğundayıım. Çünkü Sayın Maliye Bakanımız 
gibi tatlı konuşma yeteneğim yok, 'beni bağışlayınız. 
Keşke o yeteneğim olsaydı da ben Meclisteki şu ha
vayı aynı amaçla değiştirmek yöntemini uygulayabil-
seydim. 

Bir devlet anlayışınız var. Görünüşte ekonomi 
bazına oturtulmuş; ama siyasî bazda da geçerli bir 
devlet anlayışınız var. Devleti, (Arapça konuşacağım, 
"çok Sayın Ordu 'Milletvekili arkadaşım 'Bahriye Üç-
ok bağışlasınlar) cezir hadisesine uğramış bir deniz 
gibi Halic'e sıkıştırıyorsunuz. Bir met vehminin ve 
bekleyişinin içinde, o vehmin ürünü olabilecek bir 
meddi bekleyerek mutlu günler vaat ediyorsunuz. 
Hataya ikincide düşüyorsunuz arkadaşlar. 
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Bu itibarla gerek ekonomik alanda, gerekse bunun 
arkasına saklanan siyasî alandaki niyetleri ortaya ko
yabilmek için şu kanunun müzakeresi sırasında zar
fa değil mazrufa bakmanız gerekir. 'Başta Sayın Ma
liye Bakanı ve ANAP Grubunun Sayın Sözcüsü ol
mak üzere, zarfa temas ettiniz, hatta kendi belgeleri
nizi unutarak konuştunuz. Elimizde belgeler var, 
Anavatan Partisinin yayınladığı «Turgut özal'ın Gö
rüşleri» isimli kitap var arkadaşlar. Lütfen kitabı 
açın; 25, 31 ve 35 inci sayfalarını okuyun, Parti Prog
ramınızın 9, 12 ve 14 üncü maddelerini okuyunuz. 
Neydi sizin ilk maksadınız? ıSizin maksadınız, bugün 
getirdiğiniz şekliyle altın yumurtlayan tavuğu satmak 
değildi. Açıkça yazıyorsunuz adını verdiğim bu bel
gelerde. Sizin maksadınız (ismini özellikle kullan
mışsınız «Turgut özal'ın Görüşleri» dediğiniz kita
bınızda) yurt dışındaki işçilerin tasarruflarını değer
lendirmek için ikinci Boğaz 'Köprüsünü yapmak ve 
Atatürk Barajını yapmaktı; maksadınız 'buydu. Siz 
o zaman altın yumurtlayan tavuğu satmayı düşün
memiştiniz. 

3u neden gündeme geldi? Bunun neden günde
me geldiğini gerek Sayın Başbakanımız ve gerekse 
Sayın Başbakan Yardımcımız zannederim ki, çok 
iyi bilirler. 

Bu. itibarla... (ANAP sıralarından, «Önerge üze
rinde konuş» sesleri) Ben izah etmek için a,rz ediyo
rum; niye Anayasaya aykırıdır? Çünkü, Anayasaya 
satır satır aykırı almayabilir; manada aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET TURAN fBAYEZİT (Devamla) — 
Sayın Başkan, müsaadenizle. 

Bu itibarla şunu özellikle bilmek gerekiyor: Sayın 
Maliye Bakanımız, «İBohçacı kadın değiliz» diye bu
yurdular, keşke «Bohçacı kadın» olsaydınız. «Boh
çacı kadın» değilsiniz de; çünkü o hesabını yapar, 
yarınlarını hesap edemeyen bir banker impartorusu-
nuz, yarını göremeyen bir süpermarket sahibisiniz. 
Memleketin üzerine Edirne'den (Kars'a kadar yeşil 
bir çuha germişsiniz, üzerinde kumar oynuyorsunuz 
arkadaşlar, işte Anayasaya aykırılık burada yatıyor. 
Anlamanız için söylüyorum; Anayasaya aykırılık bu
rada yatıyor, 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, tamamlayınız lütfen 
efendim. 

MEHMET TURAN IBAYEZİT (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Anayasa, başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde, 
«Millî menfaat» diyor. (Bu, millî menfaate aykırıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Anayasa, 5 inci maddesinde «Bağımsızlık» diyor. 
Sayın Bakanım lütfen siz dinleyiniz; (ANAP sırala
rından alkışlar) bu, 5 inci maddesine aykırıdır. Biz, 
«size köprüyü sattırmayacağız» dedik; Köprüyü sa
tamadınız. Yalnız kalsaydınız mülkiyetini de sata
caktınız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın 'Milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz.. 

MEHMET TURAN BAYEZİT l(Devamla) — 
Ve yine diyoruz ki, sizin devrettiğiniz bu tesisleri, ik
tidara geldiğimizde geri alacağız; siz de bilesiniz, sa
tacaklarınız da bilsin arkadaşlar. 

Saygılar sunuyorum. ((Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; aynı mahiyette 

olan bu üç önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... (HP ve MDP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

j(Efendim, aynı mahiyette üç önerge.., 
FERÎT MELEN (Van) — Oylayam«zsınız Sayın 

Başkan, önerge sahibinin söz hakkı var. 
iBAŞKAN — Hayır efendim, aynı mahiyetteki üç 

önergeye 'bir kişi için söz verdim. Aynısını tekrarla? 
manın bir gereği yoktur efendim. <ANAP sıraların
dan alkışlar; HP ve MDP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar). 

Bu nedenle oylarınıza sunuyorum: Önergeleri ka
bul edenler... (HP ve MDP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar; ANAP sıralarından «Oy-
layınız» sesleri)' 

Efendim; önergeyi oylarınıza sunuyorum: (HP 
ve MDP sıralarından sıra kapaklarına. vurmalar) 
Önergeyi kabul edenler... /(HP ve MDP sıralarından 
«Hangi önergeyi» sesleri). 

Sayın Milletvekilleri, İMeclis çalışmalarımızı hep 
birlikte bir anlayış içerisinde devam ettirmemizle 
mümkün olacağını sizler iyi takdir edersiniz. Şimdi üç 
önerge... 

(PAŞA SARIOĞLU !(Ağrı) — Lütfen tarafsız 
olun Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sözümü kesmeyiniz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tarafsız değilsiniz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O sizin kanaatinizdir. Lütfen sözü

mü kesmeyiniz ve benden söz almadan konuşmayı
nız efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 
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Şimdi, Yüce Meclisiniz takdir ©der ki, üç önerge 
de bu tasarının Anayasa (Komisyonuna iadesini isti
yor. Var mı bunun aksi iddia?., 

FERÎT MELEN (Van) — Sebepler ayrı. 
•BALKAN — O halde, netice ne olursa olsun,x 

sonuç itibariyle Anayasa Komisyonuna gitmesini 
isteyen üç önerge birdir efendim. Bu uygttlama... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Gerekçeleri ayrı. 
Gerekçeleri var. 

'BAŞKAN — Gerekçesi meseleyi değiştirmez. 
Sonuç, Anayasa Komisyonuna" şevkidir. 

O bakımdan, bir arkadaşımıza söz verdim, diğer
lerine söz vermiyorum ve bu üç önergeyi, aynı ma
hiyette oldukları için, oylarınıza sunuyorum: öner
geleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının Millî Savunma Komisyonuna gönde
rilmesi hakkındaki önergeyi okutuyorum: 

(Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Hayır. 
İBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN '(İzmir) — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurun Sayın Ağa
gil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; akşamın bu ilerlemiş 
saatinde ve aç karnına, özellikle de biraz evvel yükse
len tansiyondan sonra, ben sizlere hiçbir siyasî ter
cih konusu olmayan ve ihtisasım sahası içine giren 
teknik bîr konuyu, Sayın Hükümetin ve Komisyo
nun görüşlerine arz ederek, kısmen de olsa sizlerin 
yatışmasını sağlamaya çalışacağım. 

Şu anda görüşülmekte olan Tasarrufları Teşvik 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı, bütünü ve kapsamı itibariyle ve şu 
ana kadar yapılan müzakerelerde görüldüğü üzere, 
birçok mahzur taşımakla beraber, ülkenin topyekûn 
savunması açısından da tamamen hatalıdır. Alelace
le hazırlanmış olan bu kanun, ülkenin iç ve dış bü
tünlüğünü tehlikeye düşürebilirliği noktasında haklı 

endişeler yaratmıştır. (Kanunda bahse konu olabile-
lecek tesis ve altyapılar içinde, özellikle NATO kat
kısıyla yapılmış tesislerin, (örneğin kanunda «Tele-
kominikasyon sistemleri» denmektedir, ki, bu geti
rilen kanun gereği yabancılara da satılabilme imkâ
nına sahiptir. Bu tesis ve sistemlerin, halen de NA-
TO'nun bakım ve işletme masraflarına katılmakta 
olduğu tesisler olduğunu ve NATO'nun tesis ve iş
letme masraflarına katılacağı bir tesisi bizim, tesis ve 
işletme gelirlerini bir başkasına devretme hakkımı
zın doğduğunu burada endişeyle görmekteyim. 

Sivil havaalanlarının bir kısmı ve sivil havaalanla
rının bir kısım tesisleri; deniz limanları ve pipe-line 
sistemleri gibi sistemler de bu konu içerisinde müta
laa edilebilir. 

Anayasa gereği çıkarılmış olan Millî Güvenlik 
Kurulu Kanununun, 9 Kasım 1983 günü kabul edi
len 2945 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fık
rasında bu Kurulun millî güvenlik tanımı şöyle yapıl
maktadır: «Devletin Anayasal düzeninin, millî var
lığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, 
sosyal, kültürel ve ekonomik dahil, bütün menfaat
lerinin ve ahdî hukukunun her türlü dış ve iç tehli
kelere karşı korunması ve kollanmasını» demek su
retiyle kanun teklifinin millî güvenlik açısından de
ğerlendirilmesi gerektiği açıkça beyan edilmektedir. 
Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerin stratejik prensip ve he
defleri açısından da bugüne kadar, değil bu kadar 
önemli bir kanun tasarısında, çok daha lokal ve bi
reysel yatırım ve işletmeler için dahi, yetkili askerî 
mercilerin görüş ve mütalaalarına her zaman ihtiyaç 
duyulmuştur. 

işte bu ve daha birçok benzeri eksikliklerin gide-
rilebilmesine imkân verilmesi için, kanun tasarısının 
tümünün, tarafınızdan oylanmadan önce, bir kere 
de Millî Savunma Komisyonunda incelenmesi ve 
görüşlerinin alınması gerektiğini ve 'bu açıdan da Ge
nel Kurulun yüksek takdirlerine bu bilgileri arz et
mek • istediğimi saygılarımla sunarım. (HP sıraların
dan alkışlar). 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum! 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir, 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bir önerge 
daha vermiştik, o görüşülmedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya ve arkadaşı
nın vermiş olduğu önerge, kanun tasarısının Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesi hakkındadır. Biraz 
evvel bu konudaki önergeleri Yüksek Heyetinizin ona
yına sunmuştum. 

Kaldı ki, bü önerge iki imzalıdır. Bu nedenle de 
işleme koymamız mümkün değildir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Üçüncü im
zayı da tamamlayıp tekrar veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kânun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesinin açık oylanmasını iste
yen bir önerge vardır, önergeyi okutup, imza sahiple
rini aradıktan sonra, açık oylamanın ne şekilde ya
pılacağı konusunda kararınıza başvuracağım. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Balkan, önergede, «ad okunarak yapıl
ması» diye sarahat var. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : f 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14 Sıra sayılı Yasa Tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlandrktan sonra, maddelere geçil
mesi oylamasının açık oyla ad okunmak suretiyle ya
pılmasını talep ederiz. 

okunarak açık oylamaya tabi tutulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

. Günseli özkaya 
İstanbul 

Sururi Baykal 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Maihmüt Akkılıç 
İzmir 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Ahmet Kemal Aydar 
Anlkara 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Ferit Melen 
Van 

Işılay Saygın 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
14 Sıra sayılı Tasarının maddelere geçilmesinin, 

İçtüzüğün 115 ve 119 uncu maddeleri gereğince ad 

Arife Necla Tekinel 
İstanbul 

Sabahattin Eryurt' 
Erzurum 

Abdulkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Mehmet Sedat Turan 
Kayseri 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Mehmet Abdürrezzak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Mustafa Tosun Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Ebübefcir Akay 
Erzurum 

Necdet Naci Mimaroğlu 
Siirt . 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Saadettin Ağacık 
Kastamonu 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Vecihi Akın 
Konya { 

Abdurrahman Necati Kara'a 
Kütahya -

BAŞKAN — önergede imzalan bulunan sayın 
milletvekiillerinJn isimlerini okutacağım. Burada olan
lar işaret buyursun efendim. * 

Turan Bayezit?.. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş)— Burada. 
BAŞKAN — Ali İhsan Elgin?., 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Burada. 
BAŞKAN — Günseli özkaya?., 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Burada. 
BAŞKAN — Erol Ağagil?,. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Burada. 
BAŞKAN — Sururi Baykal?.. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Burada. 
BAŞKAN — Paşa Sarıoğlu?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Burada, 
BAŞKAN — Reşit Ülker?.. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul)— Burada. 
BAŞKAN — İbrahim Ural?.. 
HALİL İBRAHİM'URAL (İstanbul) — Burada. 
BAŞKAN — Ayhan Fırat?.. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Burada. 
BAŞKAN — Cevdet Karslı?.. 
CEVDET KARSLI (Giresun) — Burada. 
BAŞKAN — Yılmaz Hastürk?.. 
İHSAN YILMAZ HASTÜRK (İstanbul) — Bu-* 

rada. 
'BAŞKAN — Kemal Aydar?.. 
AHMET KEMAL AYDAR (Ankara) — Burada. 
BAŞKAN — Isa Vardal?.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Burada. 
BAŞKAN — Rüştü Şardağ?.. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Burada. 
BAŞKAN — Mahmut Akkılıç?.. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Burada. 
BAŞKAN — Hüseyin Aydemir?.. 

•HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Burada. 
BAŞKAN — Yeter sayıda İmza olduğu nedeniyle, 

fişleme geçiyorum. 

önergede açık oylamanın ad okunmak suretiyle 
yapılması istenmiştir. Bu hususu oylarınıza sunaca
ğım. 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanma
raş) — Neyi oya sunacaksınız; İçtüzük açık? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Açık oylamanın şeklini Genel Kurul tayin eder. 

içtüzük maddesini isterseniz okuyayım. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş)— Hayır efendim, itimadımız var. 

BAŞKAN — Zannediyorum bu tartışmalar daha 
evvel de yapılmıştı* 

Sayın milletvekilleri, tekrar ediyorum; açık oyla
manın önergede belirtildiği şekilde ad okunmak sure
tiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... KaJbul etmeyenler... Reddedilmiştir efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne olacak şim
di? 

BAŞKAN — Tüzüğümüzde, elektronik alet me
kanizmayla veya oy pusulalarının kupalara atılmak 
suretiyle açık oylama şekilleri sıralanmıştır. Bu me
kanizmanın çalışmaması nedeniyle geriye, kupaların 
sıralar arasında dolaştırılması ve oy pusulalarının ku
palara atılması suretiyle açık oylama şekli kalmıştır. 

Bu şekli oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama, 

kupaların sıralar arasında dolaştırılması, sayın mil
letvekillerinin oylarını bu kupalara atması suretiyle 
yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın Aydın Gürkan, Sayın Baka
nın konuşmalarında şahsınıza sataşma olduğu nede
niyle söz istemiştiniz, buyurun efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; gergin bir oturumun geç saat
lerinde fazla vaktinizi alacak değilim; yalnız birkaç 
noktayı, Sayın Balkanın adımın geçtiği yerlerde söyle
diklerimin yanlış yorumu biçimirtde ifade edeceğim. 
Görüşlerini ve sözlerini tashih etmek ihtiyacını hisse
diyorum. 

1. — Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı yanılma 
hakkına sahip değildir. Aydın Güven Gürkan yanıla
bilir, bundan devlet ve millet zarar görmez; ama Tür
kiye Cumhuriyetinin Bakanı, üstelik Maliye Bakanı 
yanılırsa, bundan devlet ve millet çok zarar görür. 

Sayıt\ Bakan okumadığımı ifade ederek, üç nok
tada düzeltme yaptılar. Okudum, ben de onun ifade 
ettiklerini düzeltmek istiyorum. 

«Bu saydıklarınızın çoğu altyapıdır. Altyapıların 
hisse «enedi çıkarılmak suretiyle satılması düşünülme
mektedir. Altyapılar için yalnızca gelir ortaklığı se
netleri çıkartılması öngörülmüştür yasada» dediler. 
Doğru değildir efendim dedikleri. 

İkinci madde, çok açık seçik, Kamu tk'tisadî Ku
ruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkülleri için hisse 
senedi çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair 
hükümleri kapsar. Dolayısıyla, benim ilk konuşmam
da uzun uzun isimlerini saydığım ve yüzlerce tesisi 
kapsayan Kamu iktisadî Kuruluşları ve İktisadî -Dev
let Teşekkülleri, işletme hakkı verilerek devredilebi
lir, işletmesi devredilebilir, hisse senetleri çıkarılabi
lir; ikinci madde açıktır. 

Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyetinin Maliye Ba
kanı olarak İktisadî Devlet Teşekkülleriyle, Kamu İk
tisadî Kuruluşları arasındaki farkı bilmek durumunda
dır. İktisadî Devlet Teşekkülleri başka şeydir, Kamu 
İktisadî Kuruluşları başka* şeydir. Kamu İktisadî Ku
ruluşları, kamu hizmeti ağırlıklı olan işleri ifa eden 
kuruluşlardır. Bunun 'devrine ait hiçbir cümle, kelime, 
nokta, (Kamu İktisadî Kuruluşları diyorum) Anava
tan Partisinin programında, seçim bildirgesinde, Sa
yın Başbakanımızın sözlerinde mevcut değildir. Tek
rar ediyorum, o halde okumuşum. 
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iktisadî Devlet Teşekküllerinin devri başkadır; 
PTT'nin, Demiryollarının ve USAŞ'ın, TUSAŞ'ın 
devri başka olaydır. 

Sayın Bakan, 20 Mayıs 1983 tarihinde çıkan 60 
sayılı Kanun Kuvvetinde Kararnamenin zaten bunla
rın devrini öngördüğünü beyan buyurdular ve benim 
yine okumamış olduğumu iddia ettiler. Gene o'kudum, 
gene 'kendileri yanlış beyan buyurdular. Sözünü et
tikleri geçici 3 üncü madde, yalnızca Kamu İktisadî 
Kuruluşlarının ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin işti
rak paylarının, başka anonim şirketlerdeki iştirakle
rinin devir ve tasfiyesi ile ilgili bir hükümdür, yoksa 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, yoksa Uçak 
Fabrikasının, yoksa PTT'nin, yoksa Demiryollarının 
devrini öngören bir hüküm değildir., 

Tavzi'hen ve tashihen bilgilerinize, sağduyunuza 
ve değerlendirmelerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

1. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (S. Sayısı : 14) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Sayın miletvekilleri 1 inci maddeyi okutuyorum : 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve 

güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik 
ederek sağlanacak ek finansman 'kaynakları ile kamu 
yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve
kili var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupaları kaldırın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesinin 
açık oylama sonucunu ilan ediyorum : 

Oy Sayısı : 345 
Kabul : 189 
Ret : 151 

Bu suretle tasarının maddelerinin görüşülmesine 
geçilmesi kabul edilmiştir. • 

Sayın milletvekilleri, saat 21.20'de toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.30 

BAŞKAN — Madde üzerinde Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Mustafa Kani-Bürke, şahısları adına Sa
yın Paşa Sarıoğlu, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar söz 
almışlardır. 

Buyurun Sayın Mustafa Kani Bürke. 
HP GRUBU ADINA MUSTAFA KÂNI BÜR

KE (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisine getiri
len bu yasa tasarısı ile ne amaçlanmaktadır, esas 
amacı ile gerçek amacı arasındaki uyuşmazlıklar ve 
gerçek amacına ulaşırken uğrayacağımız tehlikeleri 
görüşlerim altında sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Konuşmama başlamadan önce kısa bir anımı ak
tarmak istiyorum : Türkiye'de dostlarımıza bazı im
kânlar sağlamış bulunuyoruz. Bunu hepiniz biliyorsu-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANYER (Adana), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

I | I İ I W ' . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin 2 nci Oturumunu 
açıyorum, 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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nuz. Dostlarımız ve müttefiklerimiz bizim güvenliği
mizi ve savunmamızı takviye etmek, tehlike anında be- < 
raber hareket etmek şeklinde bir ittifak içerisinde bu
lunduğumuz dostlarımız. 1950'li yıllarda böyle bir top
lantıya Silahlı Kuvvetler temsilcisi olarak katılmıştık I 
ve o zamanın Genelkurmay İkinci Başkanı olan kişi, 1 
heyetin başkanı idi. Konu, Türkiye'de ikili anlaşma- | 
lardı. Burada müttefiklerimize verilecek olan bazı te- J 
sis ve kolaylıkların şartları görüşülecekti. Bu şartlar 3 
askerî nitelikte olan şartlar : Kim gelecek, ne yapa- j 
cak, nasıl hareket edecek, muafiyetler nedir, bunla- I 
rın karşılıklı vecibelerinin tespiti idi. Orada bulunan I 
bir ihâkim arkadaşımızın, konuşmalar bir süre devam 
ettikten sonra ağladığına ve «Hükümranlık haklarımız I 
nerededir, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı nere
dedir, bu yasa neden imzalanmaktadır, neden karşımı
za geliyor? Ben bu heyette hukuk müşaviri olaraik bu
lunamam» dedi ve toplantıyı terk etti. 

Arkadaşlar, konu o zaman bir çerçeve anlaşma- I 
sına dayanıyordu. Çerçeve anlaşması ile müttefik mem
leketlerde bulunacak olan tesis ve kolaylıkların tadadı 
yapılıyor ve burada gelecek olan müttefiklere ne gibi I 
haklar verilecektir, düğmeye kim basacaktır, hangi 
devlet basacaktır, nasıl basacaktır ve harekâta nasıl 
iştirak edilecektir konularının tespiti yapılıyor idi. Çer
çeve anlaşması imzalandığı için çerçeve anlaşmasının 
dışarısına çıkılamıyordu. O bakımdan maalesef askerî I 
anlaşmalar imzalandı. Hiçbir karşılığı olmadan Tür
kiye Cumhuriyetine bugüne kadar birçok dertler ge
tiren o anlaşma o zaman imzalandı ve hâlâ sıkıntısını 
çekiyoruz. Çok yakın geçmişte Lübnan'a sağlanan des
tekler işte bu anlaşmanın bir ürünü idi. 

Arkadaşlar, korkarım yine böyle bir anlaşmaya 
benzer bir yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisinin huzuruna getirmiş ve esas amacına uymayan 
bir şekilde maddeler koymak suretiyle maddeleri bu 
amacın altında örtülü bir şekilde yürütmeye çalış
maktayız. Böyle bir tesis, işletme, fabrika ve mües
seselerin, ki Kamu İktisadî Kuruluşu niteliğinde olan 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve memleketin stratejik 
hedefleri ve tesisleri niteliğinde olan eserler nasıl I 
olur da sadece bir teşvik amacına dayalı olarak elden I 
çıkarılabilir? Bunlar apayrı bir anlaşma olmalıydı.. 
Bu başlık başka yere verilirdi; verildi de nitekim. Ta
sarrufları teşvik ettik; Plan ve Bütçe Komisyonun
dan çıkan bir tasarıyla tasarruflar teşvik edildi. Esa
sen Hükümet işe başlamadan önce daha evvelki yet
kiye dayanarak da birçok kararnameler çıkarmak su
retiyle tasarrufları teşvik etmişti. Faiz oranları artırıl- j 
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di, tasarruflar bankalara gitti, birçok yatırımlar teş
vik edilmek suretiyle tesislere kaydı. Şimdi Türkiye' 
de kaç tane tasarruf var ki, bir de başka bir yerden 
tasarruf arıyoruz? Esas amaç bu değil, esas amaç bu 
tesislerin, bu işletmelerin üç yol ile kârını verelim; 
hisse senedi verelim veyahut da işletme hakkını vere
lim şeklinde gayet güzel bir başlığa, amaca dayalı. 
Halbuki bununla alakası yoktur. 

Bugüne kadar çıkan ekonomik ve malî içerikli 
birçok yasa bu tasarrufları yavaş yavaş çekmiştir 
ve çekmektedir. Yatırımların kapasitesinin de yük
seltilmesine çalışılıyor. Eğer ithal sıkıntısı varsa itha
lin serbest bırakılması suretiyle yatırımlar hızlana
cak ve yatırımların hızlandırılmasının teşviki suretiy
le de kapasite artacak ve işsizlere de iş bulunacak. 
Bu maksatla tasarruflar da bu tarafa akacak. 

Kârlı çalışan bir devlet kuruluşunun hangi usul 
ve yol ile olursa olsun satışı veyahut da devri kanım
ca bu amaca hizmet edemez. Olsa olsa diğer sahalar
daki tasarrufların buraya çekilmesini sağlar. Sonuçta 
Devlet bir yerde topladığı tasarrufları buraya çek
mek suretiyle bir nevi kaynak arttırmış olur. Boşuna 
bir hareket olur. 

Arkadaşlar, bu konuyu burasında bırakmak sure
tiyle tekrar bu noktaya dönmek için biraz tarihe dö
nelim. Tarihe dönmekte fayda var; tarihten ders al
makta fayda var. Yoksa, tarih tekerrür eder gider. 

19 uncu Asrın ortalarında 1850 - 1855 arasında 
biliyorsunuz Osmanlı Devleti ne durumda idi. Çö
küntü devam etmekte, Tanzimat hareketleri başarıya 
ulaşamamakta; ancak bu çöküntüyü biraz olsun dur
durabilmekte, bazı çarelerle kurtuluşu sağlamaya uğ
raşmaktadırlar. Padişah bir tarafta, devlet ricali bir 
tarafta ne yapacağını bilemez duruma gelmiş bulun
makta. Bu sırada Kırım'da savaş başlar. Kırım Sa
vaşı nasıl başlamıştır hepiniz bilirsiniz. Dış devletle
rin etkisi... (ANAP sıralarından «konuya gelin» ses
leri) 

Konunun içerisindeyim sayın arkadaşlar. 
Böyle bir savaşta Türkiye çok kısa zaman içeri

sinde çökebilirdi. Ondan sonra da paylaşma hareketi 
başlar. Hazine tamamen boş. Savaş yapmak için pa
ra lazım. O halde ne yapılır? Vergiler yok, vergiler 
zaten aynî olarak alınıyor. O sırada mevsim o kadar 
kıt ki, bunlar da gelmiyor. Buğday yok, patates yok, 
soğan yok, hiçbir şey yok. Olsa kime satacaksın da 
savaşı idare etmek için parayı bulacaksın. 
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1854'te Kıbrıs harekâtı başlıyor, parayı da Fran
sızlar biz veririz diyorlar - ki Türklerin bugüne ka
dar tarihte kurmuş oldukları devletlerin sayısı 16 
adettir ve şu avizelerin de 16 adet olduğuna işaret et
mek isterim - ve ilk defa olarak bir kredi anlaşması 
yapılıyor. Alınan paranın miktarı 75 milyon frank, 
kredideki yazılı miktar. Osmanlı Devletine verilen 
para da 60 milyon frank. Bunun üzerine faizlerin 
önceden alınması şeklinde oluyor. Bir müddet sonra 
tekrar paraya ihtiyaç duyuluyor ve 125 milyon frank 
daha alınıyor. Böylece süregelip gidiyor, savaş kay
bediliyor savaş tazminatı 800 milyon frank tahakkuk 
ediyor. Bunu da veremiyoruz. Borçlar birike birike 
en nihayet 1880'lerde 5,5 milyar franka ulaşıyor. Bu
nun o zamanki altın lira ile karşılığı da 25CI milyon 
altın. Eğer şöyle bir düşünürsek, 5,5 milyar frank, 
25Û milyon altın lira etmekte. Bütçemiz ise, 2,5 mil
yon altın. Demekki, bütçenin katbekat üstünde bir 
rakama ulaşmışız borçlarda. 

Bu krediler sağlam güvence • istedi, faizleri önce
den kesildi. Karşılıklarına mutlaka bir güvence ve
rilmesi için tesislerimizi verdik, işletmelerimizi verdik 
ve bazı Tekel ürünlerimizin satılmasını, kullanılması
nı ve Tekelin işletmesini verdik. Böylece yavaş yavaş 
bu borçların ödenmesi için bugünküne maalesef ben
zemekte olan millî tesislerimizi, eserlerimizi ve millî 
kaynaklarımızı yavaş yavaş vermeye başladık. O za
man idaremiz altında bulunan devletlerden aldığımız 
haraçlar tamamen yabancı devletlere aktarılmaya 
başladı. Böylece bir siyasî çöküntüdür gitti. 

1881'de imzalanan Rüsum-i Sitte Anlaşmasını bu
na bir örnek olarak vermek istiyorum. «Rüsum-i Sitte» 
dediğimiz şey, yabancı devletlere ve bunların aracı
larına, bunların tefecilerine, yabancı şirketlere veri
len haklardan bir grubudur. Rüsum-i Sitte ile, ki al
tılı vergi sistemi, altılı bir istikraz sistemi veyahut 
altılı geri ödeme sistemi anlamına geliyor, Tuz İşlet
mesi, Tütün Tekeli, Pul Resmi, Alkollü İçki
ler, Balık İşletmesi, İpek öşürü (ki, altı yapıyor) 
bunlar yabancı devletlerin işletmesine verildi; borçla
rımıza, faizlerine ve anaparalarına karşı. Hemen ar
kasından bir Muharrem Anlaşması yapıldı. Bu, Mu
harrem Kararnamesi ile yapılan anlaşmadır. Artık bu 
ödemeleri, bu malî çöküntüyü Osmanlı Devleti dur
duramıyor, bunu biz yapalım şeklinde Düyunu Umu-
miyeye dayalı bir kararname imzalandı. Bu kararna
me ile Osmanlı borçları ne kadardır, bunun tespit 
edilmesi gene bu alacaklılar vasıtasıyla yapılacaktı. 
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Osmanlı Devletinin gelirleri nedir? Bunları da gene 
yabancı şirketler, tefeciler ve aracılar, yabancı dev
letler üstlendiler ve bu tespit edilen kaynaklara el at
ma hakkı aldılar. Hiç Osmanlı Devletinin maliyesine 
uğramadan el atma hakkını aldılar. Böylece Düyunu 
Umumiye harekâtı başlamış oldu. 

Arkadaşlar, 1881'den Kurtuluş Savaşına kadar 
olan hareketleri, tarih bilgileriniz çok tazedir, hatır
larsınız. Bu safhalar 192Cflere, Kurtuluş Savaşımıza 
ve artık Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresine ka
dar geldi ve bu çöküntüden ancak Türkiye Cumhu
riyeti Devleti olarak birçok tedbirlerle, kapitülasyon
ların kaldırılması ve birçok millete dayalı hareket
lerle silkinebilmiş durumdayız. Bunu da sağlayan her 
halde Yüce Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cum
huriyeti Devleti ve onun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve hükümetleri idi. 

Bu hususu hatırlattıktan sonra, şimdiki durumu
muz nedir, ona bakalım. Yine de borçluyuz. Gerçek
ten Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Devletimiz bü
yük dış borçlar altında ve bu giderek de büyüyor. 
Dış devletler ve çok uluslu şirketler süratle alacak
larını istiyorlar. Askerî ve ekonomik yardımlar gü
venceye bağlanmış; bizi çok üzen güvenceler oldu
ğunu biraz evvel işaret etmiştim ve bunların karşılı
ğında da hiçbir şey alamamakta olduğumuzu ve ta
mamen bu güvencelerin tek taraflı olarak işlediğini 
söylemek isterim.' Bu güvencelerden bir türlü kurtu-
lamıyoruz. Zaman zaman karşımıza çıkarılıyor, millî 
onurumuz rencide ediliyor. İşte bir Kıbrıs Harekâtın
da uğradığımız olay, bir devlet başkanının rest çek
mesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Başkanının 
da buna cevap vermesi. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, iki dakikanız kalmış
tır. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Lüb
nan olayı, U - 2 Olayı... 

Arkadaşlar, millî güvenliğimiz ne denli tehlike 
altındadır, bunu takdirlerinize sunuyorum. Millî 
Güvenliğimiz stratejik kaynak ve tesislerimizi elde 
tutmayı gerektirir. Millî güvenliğimiz, ulaştırma ve 
haberleşme sistemlerimize sahip olmayı gerektirir. 
Millî güvenliğimiz, temel sanayi kuruluşlarımızı elde 
bulundurmayı gerektirir. Askerî silah ve gereçlerle 
bunların yan sanayilerine millî olarak sahip olma
mızı gerektirir. Bunlar olmadan millî güvenlik ola
maz, savaş yapamayız. «Bunlara gerektiğinde her an 
el atabiliriz» deniyor ise de, atabiliriz; fakat Nelimizin 
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altına kontrole almak istediğimiz zaman bunlar millî I 
güvenliğimize ve millî savunmamıza hizmet etmeye
cek durumda olurlar, artık bunları kullanamayız. 

Bu zamana kadar millî sırlarımız olan bu tesisle
rimizin planları, bu tesislerimizin gelişme projeleri, I 
bu tesislerimizin işletilmesindeki esaslar ve gizli hu
suslar ve bu tesislerin malî durumları yabancıların I 
eline geçmiş olur. O zaman bu tesisler bize yaramaz, 
alsınlar kendileri kullansınlar. __ I 

Türkiye'nin millî güvenliği için, millî güvenlik si
yaseti düzenlenmiştir. Bu millî güvenlik siyaseti, Millî 
Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilir ve bu siya
sete bağlı kalınır. Bu siyaset içerisinde devletin ana
yasal düzeni, millî varlığı, millî bütünlüğü, millî men
faatleri, iç ve dış tehditlere karşı nasıl korunacağına 
dair tertip ve tedbirler cümlesi vardır. Bunların içe
risinden herhangi bir tesisi eğer çekip alır, «Bunun 
işletme hakkını vereceğiz, bunun kârını yabancılara 
vereceğiz» derseniz, yapamayız bunu, yapamayız ar
kadaşlar. Yaptığımız zaman şu çatı tepemize yıkılır ve 
iner. 

Bunu yaptırmayacak kuruluşlar vardır Türkiye'de, 
anayasal kuruluşlar vardır. Karşımıza çıkacaklardır, 
«Bunu yapanlar mutlaka kimlerdir?» dendiği zaman, 
artık bu çatı altında duramayız. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kime çağrı 
yapıyorsunuz? 

MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Arka
daşlar, adresi belli, kime çağrı yaptığım da belli ve 
kime mesaj gönderdiğim de belli. Ben, bunu bura- I 
dan, yaparken arkadaşlarımın takdir edeceklerine 
inandığım için söylüyorum. Yoksa, şu partinin veya 
bu partinin bir çıkarı yok bunda, memleketin çıkarı 
var; içinde yaşadık. 

Arkadaşlarım, heyecanlarınıza biraz kulak verme
yin. 

BAŞKAN —r Sayın Bürke, tamamlayınız efen
dim. 

MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, niçin hep konuşmacıya müda
hale ediyorsunuz da, ona laf atanlara ikazda bulun
muyorsunuz? 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Arka
daşlarım, bu çatı altına gelmiş olan bütün milletve
kili arkadaşlarımın en az benim kadar, bizler kadar, 
Sayın Devlet Başkanımız kadar, Sayın Başbakanı
mız kadar vatansever olduğundan hiç şüphem yok. 
Eğer bir hata yapar isek, ki hata bizler için her za
man mümkündür; hatayı, sadece Allah yapmaz. | 
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NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Karşıda 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindin) yazıyor. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Evet, 
bu egemenliği vermememiz lazım, bu egemenliğin bi
zim kontrolümüz altında olması lazım, bunun için 
çırpınıyoruz arkadaşlar ve bu Millete biliyorsunuz 
hep beraber söz verdik. Tarihi lütfen tekrar ettirme
yelim. Köprü ve eserler yapacaksak, inanın bunu 
yapmak için millî gücümüz var, bunun için düşünün 
arkadaşlar, 50 milyon kişiden birer lira alsak 50i mil
yon lira yapar. Ben gene bir hatıramı söyleyeyim 
size. 

Burada Kıbrıs Harekâtını yaşamış sayın komutan
larımız da var. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ön
ce sükûneti temin edin. 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir, lütfen tamamlayı
nız efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu süreleri ilave edin, biraz uzatalım, çün
kü engelliyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, inanın hiçbir maksadım yok, 
bunu buradan vatandaşa mesaj için de söylemiyorum. 
Bunları yaşadık. 

Şimdi size bir teklif yapacağım ve bu arada bir 
anımı çok kısa olarak tekrar söyleyeyim. 

Kıbrıs Harekâtı sırasında uçakları kullanamazsı
nız dedikleri zaman Trabzon'dan", Gaziantep'ten ve 
memleketimizin birçok köşesinden Hava Kuvvetlerine 
mesajlar yağdı : Onların uçaklarım kullanmayın, biz 
size vereceğiz dediler. Biz kullandık. Kullandık, ama 
hiçbir devletin bizim millî onurumuza el uzatmasına, 
dil uzatmasına meydan vermeyelim. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, lütfen sözlerinizi bitiri
niz efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Sayın 
milletvekili arkadaşlarım, ben sizlere teker teker de 
olsa, toplu olarak da olsa saygımdan bir şey yitirme-
dim. Henüz daha karara ulaşmış değiliz. Ama bu ka
rara ulaşırken bir defa daha düşünelim diyorum. Bu 
suçsa bunu bir defa daha düşünmemizde fayda var 
mı? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Milletin çoğun
luğuna saygılı olunuz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Bürke. lüt
fen tamamlayınız. 

MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Ar
kadaşlar, son cümle olarak şunu söylüyorum : Bu 
Millete güvenirsek, bu Millete olan güvenimizi eğer 
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devam ettirirsek kaynak bulabiliriz. Kaynak sadece 
bu. Millî güvenliğimiz açısından çok değerli olan 
eserlerin el değiştirmesi, sırlarının verilmesi şeklinde 
olamaz. Eğer mutlaka bu yasa çıkacak ise ve söz ver
diyseniz ve çıkacak ise bu yasa tasarısının muhtemel 
karanlık neticelerini bu Yüce Millete miras bırakma
yalım. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Aydınlık neti
celer... 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Uma
rız. 

Eğer bu yasa tasarısı bilemediğimiz güçler etkisiy
le buradan çıkar ve anayasal kurumlarımızla bekle
mediğimiz halde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN.— Sayın Bürke, zamanınız ziyadesiyle 
geçmiştir; lütfen bağlayınız. Aksi takdirde sözünüzü 
keseceğim efendim. 

MUSTAFA KANÎ BÜRKE (Devamla) — Sayın 
Başkan.., 

BAŞKAN — Çok suiistimal ettiniz, vakit ziyade
siyle geçti efendim, lütfen. Bizim müsamahamızı sui
istimal ettiniz ve müddetiniz ziyadesiyle geçti efendim. 
fcütfen tamamlayınız efendim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sözünü geri alsın. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Ta

mamlıyorum Sayın Başkanım. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Millete 

inanın, inanın. 
MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Millete 

inancımız tamdır, bundan hiç kimse şüphe etmesin. 
Millete güvenimiz de tamdır, devlete güvenimiz de 
tamdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hatibe müdahale 
edenleri niçin susturmuyorsunuz Sayın Başkan? 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Eğer 
bu yasa çıkarsa, bugünü... 

BAŞ/KAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Lütfen konuşmanızı tamamlayınız, zamanınız geçti 
efendim; tamamlayınız, bitiriniz konuşmanızı. 

MUSTAFA KÂM BÜRKE (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim zamanımı arkadaşlar kullanıyorlar. 

BAŞKAN — Hayır, siz karşılıklı konuşuyorsu
nuz. 

MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Sırf 
onların müdahaleleri olmuştur. Ben zamanımı kul
lanmadım ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, tamamlayı
nız. 

«İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Ne demek başka 
güç? Sizi de. başka güç mü gönderdi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) —. Ar
kadaşlar, inşallah o karanlık günleri görmeyiz ama, 
gördüğümüz an yine beraber oluruz inşallah. Teşek
kür ederim, sağ olun. >(HP sıralarından alkışlar ANAP 
sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) İnşallah ol
mayız. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşimin ba
şında Yüksek Heyetinizce alınan- karar gereğince, 
maddeler üzerinde gruplar, Komisyon ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmalarda süre 20 dakika ile, 
şahıslar adına yapılacak konuşmalarda ise 15 dakika 
ile sınırlanmıştır. 

Sayın konuşmacılar konuşmalarını bu zaman içe
risinde yapmak mecburiyetindedirler. Biz Yüce Mec
lisin iradesinin tam tahakkuk edebilmesi açısından, 
konuşmanın insicamının bozulmaması düşüncesiyle, 
bu sürenin biraz aşmasında müsamaha gösteriyoruz; 
ancak, gördük ki, Yüce Heyetin almış olduğu karar
lar dikkate alınmamakta ve maksat bunu aşarak kar
şılıklı konuşmalara ve havanın gerginleşmesine ve 
görüşmelerin lüzumsuz aksatılmasına yönelik olmuş
tur. 

Bu nedenle, konuşmacılar bu zaman çerçevesi içe
risinde sözlerini tamamlamaya dikkat etmelidirler. 

Söz sırası, şahısları adına Sayın Paşa Sarıoğlu'n-
dadır. 

Buyurun efendim; müddetiniz 15 dakikadır. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla se
lamlarım. 

'Sayın milletvekilleri, bugün, Cumhuriyet tarihin
de etkisi ve sonuçları itibariyle DÇM, banka ve 
banker faciasından da çok daha ileri boyutlarda ve 
sadece bir grup vatandaş veya bankerzede yerine, 
bütün bir toplum yapısını ve kurulu ekonomik dü
zeni ciddî surette sarsacak ve gelecekte siyasal bu
nalımlar yaratacak 'bir tasarıyı görüşmekteyiz. Ger
çekte bu bir tasarı değil, sonu hüzün ve elemle bite
cek bir dramın, bir maceranın; hazırlanan, yazılan 
bir senaryonun bizlerden onayının istenmesinden 
ibaret bulunmaktadır. Bizler bu kürsüden millet kür-
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süsünden «Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir» 
vecizesi altında millet ve tarih önünde yemin ettik. 
Bunun içindir ki, hiç kimsenin kişisel şöhret ve ih
tirası için, bu kişi her kim olursa olsun, topluma 
mal olmuş ve üzerine toplumca titrenen varlıkları, 
değerleri bir hamlede milletin elinden çıkarmasına 
müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Eğer burada 'buna 
gücümüz yetmezse, bu Meclis dahil her türlü meşru 
platformda bu yanlışların, bu tarihî hatanın karşı
sına çıkacak ve bunun kavgasını her yerde yapaca
ğız. 

Milletin yokluk içinde, kemer sıkarak, alınteri 
dökerek, borçlanarak var ettiği ve yarattığı bu mü
esseseleri şu veya bu isim altında satışa çıkarmak, 
onun çok büyük fedakârlıklarla elde ettiği ekonomik 
bağımsızlığını yeniden ipotek altına almak demektir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti tarihinde ma
cera dönemlerinin dramını çok acı bir şekilde yaşa
mış ve bunların faturasını da ağır bir şekilde öde
miştir. Geçmişte Büyük Atatürk hariç (çünkü onun 
bütün düşünce ve eylemleri toplum için ve ileriye 
dönüktü), çağımız, artık tarihte yaşamış tek kişi, tek 
devir, tek adam dönemlerini geride bırakmıştır. Bu
gün 'bütün dünyada ekonomi ve politikaya egemen 
olan akıldır, gerçekçiliktir ve çağdaş sistemlerdir. 

Henüz altyapısını tamamlamamış, yeterli eğitim, 
kültür ve beslenme düzeyine ulaşmayan, gelir dağı
lımındaki aşırı dengesizliği gidermeyen, gelire göre 
adaletli bir vergi sistemi kuramayan ve bütün bu se
beplerle sosyal bünyede homojenliği sağlamayan bir 
ülkede altyapılarını ve' sanayileşmelerini tamamlamış, 
eği'tim düzeyi yüksek, demokrasisi ve onun getirdiği 
müesseseleri kökleşmiş memleketlerde bile bu şekilde 
ve bu tarzda yapılmasına cüret edilmeyen bir işe gi
rişilmesi sosyal sonuçlan, etkileri düşünülmeden ve 
bilinmeden girilmesini bunu yapanlara prestij yerine 
hayal kırıklığı getirecektir. 

Siyasî yönden tutuk ve fakat ekonomik yönden 
19 uncu yüzyıl liberalizmini de geride bırakan bir 
aşırılık ve anlayışla bu Hükümetin, millete ait bütün 
temel ekonomik müessese ve teşebbüsleri, ekonomik 
yapıya hâkim olan kişi ve kuruluşların emrine geçir
mesi, fakiri daha çok fakir, zengini çok daha zengin 
yapma politikasının en acı örneği olarak hafızalarda 
yer alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk sosyal sistemi bu de
rece radikal bir yapı değişikliğini kolay kolay haz
medemez ve hazmetmeyecektir. «'Biz milletten iktidar 
yetkisini aldık her istediğimizi yaparız» iddiasında 
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bulunmak siyasî zorbalıktır. Millet muhalefete yüz
de 55 oy vermiştir. Bu sebeple de millet çoğunluğunu 
aldıkları oylarıyla temsil eden muhalefetin görüş ve 
düşüncelerine itibar edilmesi gerekir. Geçmişte bu 
tür zorlamaların memleketi ve rejimi nereye götür
düğünü unutmamamız lazımdır. 

Hükümet Programının okunması sırasında Sayın 
Başbakan, «tekellere, tröstlere karşı olduğunu ve bun
larla savaşacağını» söylemişti. Şimdi merak ediyo
rum, getirilen bu tasarı ile ana girdi ve hizmet üre
ten 'bu tesisler belli ekonomik güçlerin ellerinde top
landığında acaba yeni tekeller ve tröstler doğmaya
cak mıdır? Bunları ellerine geçirenler hükümetler 
devirip, hükümetler kurmayacak mıdır? Siyasal oto
rite bu derece büyük ekonomik güçleri ellerine geçi
renlerle yarın nasıl mücadele edecektir? Milletin hak
larını, kamunun haklarını nasıl koruyacaktır? 

Diğer taraftan Anayasamızda yer almasına rağ
men, tekelciliği ve tröstleşmeyi önleyen antitröst ve 
tüketiciyi koruma yasalarını çıkarmada Hükümet 
acaba neden bu çabukluğu göstermemektedir? Bun
ları anlamak mümkün değildir. Üst üste yapılan 
zamlarla mağdur ve perişan edilen dar gelirli ve yok
sul kitleler, herhalde köprü, baraj, yol satımından 
önce, her gün ceplerindeki üç-beş kuruşu kemiren 
zamları, çiftçiler ve köylüler her hafta artan akar
yakıt ve gübre fiyatlarındaki artışlara dur denmesine 
daha çok sevinecektir. 

Merak ediyoruz, satılacak kâr ortaklığı ve hisse 
senetlerini, kendini geçindirmekten aciz hangi dar 
'gelirli ve orta sınıf mensubu alıp da kendine ek ge
çim kaynağı temin edecektir? Kim buna inanır? Ama 
öyle anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan benden sonra 
tufan demekte, seçimler sırasında politik bir espri 
olarak söylediği sözleri bir inada dönüştürmektedir. 

Sayın milletvekiller,i KİT'lerin ve kamu işletme
lerinin özel kişi ve kuruluşlara satışına dair istek ye
ni değildir. 1946 senesinde çok partili siyasî hayata 
geçildiğinde bu kuruluşların satılarak tasviyesi şid
detle bir siyasî parti tarafından istenmiştir. Ancak bu 
partinin 1950-1960 iktidar yılları döneminde bunları 
satışa çıkarmak değil, bunların miktarı gittikçe art
mış ve bunlar yayılmıştır. O dereceki, o zaman özel 
kesime nazaran binde 4 olan gelişme nispeti, bu parti 
döneminde yüzde 1,7 ye çıkmıştır. 

Yine aynı şekilde 24 Ocak kararlarından sonra, 
bazı özel kesim kuruluşlarının ileri gelenleri alabil
diğine KİT'lere saldırmışlar ve «KİT'lerin millete 
devri zamanı geldi» demişlerdir. Ancak, sonunda 
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kendileri kuyruğa girerek batan şirketlerini ve ban
kalarını Devlete satmışlar veya satmaya çalışmışlar. 
Söylediklerinin, kulaklarındaki yankısı geçmeden, ge
risin geri, tornistan ederek mahcup duruma düşmüş
lerdir. 

Göreceksiniz, temenni etmiyorum, onunla bera
ber 'bu olay da bu şekilde sonuçlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek olan şudur ki, aşırı 
derecede sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin hüküm 
sürdüğü bir ülkede bu kuruluşlar henüz misyonlarını 
tamamlamamışlardır. 

Kaldı ki, bugün en gelişmiş kapitalist ülkelerde 
dahi, devletin elinde düzineyle KİT kuruluşları var
dır; işte Amerika Birleşik Devletlerinde enerji üreten 
TVI (bunu Sayın Başbakanın kendisi de bilir), işte 
Fransa'da elektrik üretimini, iletimini, dağıtımını ve 
satışını elinde tutan Elekis de France, diğer taraftan 
İtalya'da yine aynı şekilde bir kuruluş olan Enel 
(NL); bütün bunlar İktisadî Devlet Kuruluşlarıdır 
ve yüzde 100'ü devlete ait olarak kurulan kuruluş
lardır. 

Şimdi, biz buradan örnek alarak Türkiye Elekt
rik Kurumunu kurduk. Maalesef kuruluşunun üzerin
den henüz 10 yıl geçmeden bu kuruluşu satışa çıka
rıyoruz; şu veya bu şekilde satışa çıkarıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, acaba bizim memleketimiz 
bu memleketlerden daha, çok ileri mi gitti *ki, sistem 
olarak değişikliği biz getirelim? Bunlar başarıyla uy
gulanmaktadır, devlete hizmet üretmektedir. Memle
ketin birçok yerinde elektriğe muhtaç olan bölgeler 
vardır; bu bölgelere devletin götüremediği hizmeti 
acaba kâr peşinde koşan insanlar mı, kuruluşlar mı 
götürecektir; bunu öğrenmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine elimdeki istatistikler
de 1975'deki rakamlara göre, İtalya'da 1 milyon 265 
bin kişi, Almanya'da 1 milyon 885 bin kişi KİT'ler
de çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sizler Türkiye'yi hiç yok
tan bugünkü ekonomik güce getiren ve Atatürkçü 
kalkınma modelini, ki o aynı zamanda Cumhuriye
tin de güçlenip yerleşmesinde en büyük moral kay
nağını teşkil etmiştir; acaba neden başka bir modeli 
denemeye ihtiyaç duyuyoruz, bunu anlamak müm
kün değildir. 

Kendi kalkınma modelimizi bugüne kadar «Ata
türkçü Model» ismiyle ve birçok kitaplara geçen sis
temle geliştirmişken, bugün bunu terk edip başka* 
bir modelin, serbest piyasa ekonomisi de olsa, Tür
kiye'ye uymayan bir modelin arkasında gitmemizin 
hüsran olacağını ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün iktisadî görüş
leri hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Şimdi 
kendi görüşlerinden, 1936 yılında söylediklerinden kı
saca bir paragraf okumak istiyorum. Atatürk demiş
tir ki, «Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi, 19 
uncu yüzyıldan beri sosyalizm kuramcılarının ileri 
sürdükleri düşüncelerden alınarak çevrilmiş bir sis
tem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğ
muş, Türkiye'ye özgü bir sistemdir.» 

Değerli arkadaşlarım, yine bir siyaset bilimcisi 
olan Profesör Duverger'den bir paragraf okumak is
tiyorum şimdi de. Profesör aynen şunu söylemiştir: 
«Az gelişmiş ülkelerin Moskova ve Pekin etkisinde 
kalmamış olanları için doğrudan doğruya ve dolaylı 
biçimde Kemalist sistem çok güçlü sonuçlar uyandır
mıştır. Kemalizm, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 
rejimlerinde bulunmayan nitelikleriyle. Marksizmin 
gerçekten alternatifidir. Marksizm uygulamasına gir
mek istemeyen ülkeler, Batı demokrasisi karşısında 
saptadıkları yetersizliklere çözüm getiren Kemalist 
modeli tercih edebilirler.» 

Değerli arkadaşlarım, yine sizlere, bazı ülkelerde . 
mevcut olan kamu iktisadî kuruluşlarından örnekler 
vermek isterdim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla). — Fakat maale
sef zamanım azdır. O itibarla bunları söylemek im
kânına sahip değilim. Yalnız şunu ifade edeyim ki, 
KİT'ler bugün Avrupa'nın bütün gelişmiş ülkelerin
de mevcuttur ve özellikle de liberal ekonominin en 
güçlü olduğu Batı Almanya'da KİT'ler sabit yatırım
ların üçte birini teşkil etmektedir. 

Eski Şansölye Schmidt Avrupa KİT'leri ile ilgili 
Avrupa KİT'leri kongresinde şunu söylemiştir: «Bu
gün Batı Almanya'da kitler yatırımların üçte birini 
teşkil etmektedir. Ancak, 1985'lerde bu miktar yüz
de 35'lere çıkacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım, birkaç misalle de olsa vur
gulamak istediğim şudur: KİT'ler bugün yalnız biz
de mevcut değildir. KİT kuruluşları ve satışa çıkan 
bu kuruluşlar dünyanın birçok yerinde halen kulla
nılmaktadır. Bunlar bir ihtiyaçtan doğmuştur. Şimdi 
bizim bunları bir hamlede terk edip başka yabancı 
reçetelerle memlekette yeni bir kalkınma modelini 
uygulamamız, memleketin bünyesiyle ve sosyal strik-
türüyle bağdaşmaz. 
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Değerli arkadaşlarım, biz de IMF reçetelerini 3 
defa uyguladık. Latin Amerika ülkelerinde bu kul
lanılmıştır. IMF 430 anlaşma yapmıştır ve bunun 
202'si Latin Amerika ülkeleriyle IMF arasında geç
miştir; fakat şunu ifade etmek isterim ki, bütün bun
lara rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu süreniz dolmuştur 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu memleketlerde sosyal ayaklanmalar, terör ve 
şiddet hiçbir zaman önlenememiştir. Brezilya bunun 
en güzel örneğidir, Arjantin bunun en güzel örneği
dir ve sıkışan Galtieri 1981'de aynen bugün bizde ol
duğu gibi, 35 bin kilometre demiryolunu, PIT sis
temlerini, ulaştırma sistemlerini ve elektrik üretim 
sistemlerini satışa çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar bizim için' birer ib
ret vesikasıdır, bu ibret derslerini unutmamamız la
zımdır. Unutur ve bu tasarıyı kanunlaştırırsanız tarih 
bunu kabul edenleri affetmeyecektir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, bizde de 
uygulanan bu sistem sonuç itibariyle işsizlik getirmiş
tir, gelir dağılımında adaletsizlik getirmiştir, yatırım
ların durmasını getirmiştir, borçlanmayı getirmiştir ve 
sonuçta kamu mallarının satışını getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işte model isteyenler övü
nebilir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, tamamlayınız 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı kanunlaşırsa, belki 
bu sizler için bir zafer olacaktır; ama şunu ifade et
mek isterim ki, bu, tarihte Makedonya'da geçen Pi-
rus zaferine benzeyecektir. Burada kazananla kay
beden eşittir. Siz de kaybedeceksiniz, millet de kay
bedecektir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, buyu
run efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; tasarı
nın amacı, tasarrufların teşviki ve kamu yatırımları
nın hızlandırılması olarak öngörülmüştür. Diyoruz ki, 
bu tasarı, bu amacı gerçekleştiremeyecektir; bu tasa
rı bu amacı gerçekleştirmek için gerekli araçlarla do-
natılmamıştır. (MDP sıralarından alkışlar) Bu görü
şümüzü teyit maksadıyla hazırlamış olduğumuz ko

nuşmayı, bir yanlış anlama meydana getirmemek için 
ve konunun önemini de göz önünde tutarak bu se
ferlik yazılı metinden aynen Yüce Meclise sunmak 
istiyorum. 

Türk milleti önünde toplumumuzun huzur ve re
fahı için çalışmak üzere namus ve şeref andı içtiğimi
zin üç ayını doldurmuş bulunuyoruz. Toplumun hu
zur ve refahının sağlanmasında işbaşındaki hükü
metlerin başarısı belki yeterli değildir; ama asgarî 
şarttır. îşte bunun için demokrasimizi yeniden inşa 
etmeye çalıştığımız şu sırada millet olarak, basın ola
rak, hatta muhalefet olarak Hükümete demokrasi ta
rihinde görülmedik bir avans verilmiştir. Çünkü bi
liniyordu ki, bu seferki başarısızlık sadece Hüküme
tin değil, tüm ekonominin ve her şeyin üzerinde Türk 
demokrasisinin hezimeti olacaktır. Böyle bir hezi
met ülkeye çok pahalıya malolacaktır. işte bu düşün
celerle bu avans verilmiştir. (ANAP sıralarından «Mec
lise konuşun, Meclise» sesleri) Ancak sabırla, ümitle 
üç ay bekledik arkadaşlar ve sizleri dinledik, lütfen. 
(ANAP sıralarından «Biz de sizleri dinledik; ama Mec
lise konuşun» sesleri; HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

Evet, bu düşüncelerle bu avans verilmişti. Ancak 
geçen üç aya dönüp baktığımızda üzüntüyle ifade et
mek isterim ki, hiçbir hükümet döneminde üç veya 
beş yıl içinde yapılamayacak kadar, özellikle ekono
mik konularda, büyük ve sayısız hatalar işlenmeye de
vam edilmektedir. (MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Buna rağmen, bunları sırası geldikçe bu 
kürsüden sizlere sunacağım arkadaşlar. Yazılarımla 
bunları ifade etmeye çalıştım; ancak şimdi sırası de
ğil. Şimdi konumuz üzerinde görüşeceğim efendim. 
(ANAP sıralarından «Neler değil, neler?» sesleri) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Allah rızası için bir müdahale edin Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bi
ze müdahale edin bari. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Buna rağmen, Sayın özal mahallî seçimler arifesin
de, bugüne kadar gelip geçen iktidarlar kadar iş yap
tığını iddia edebilmektedir; bu büyük bir çelişkidir 
arkadaşlar. Şimdi de bugüne kadar yapılan hataların 
hepsinden daha vahim ve Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde 60 yıllık bir geri dönüşün sembolü olacak 
yeni bir hata (İşlenmek üzeredir. (ANAP sıraların
dan «Nedir o?» sesleri) Arz edeceğim efendim. 
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Huzurunuza getirilen Tasarrufların Teşviki ve Ka
mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı sırf seçim meydanlarında yapılan bir vaa
din yerine getirilmesi için, hatalı olduğu biline bili
ne bir iddia uğruna çıkarılmak istenmektedir. (MDP 
ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu ta
sarının, «Ben dediğimi yaparım»ı ispatlamak için ge
lişigüzel ve aceleyle hazırlandığının en belirgin delili, 
hemen hemen bütün maddelerinin Bütçe Komisyo
nundaki müzakereler sırasında yeniden kaleme alın
ması zorunluluğunda kalınmasıdır. Genellikle hazır
lanan tasarıların kelimesinin ve virgülünün bile de
ğiştirilmemesi konusunda talimat almışcasına üyelerin 
en haklı uyarılarına bile kulak tıkanmıştır. Ancak bu 
tasarıda, biraz da Arıkan kardeşlerin anlayışı saye
sinde tasarının birçok maddesi değiştirilmiştir. (MDP 
ve HP sıralarından alkışlar) Buna rağmen, tasarı bu 
şekliyle bile kanunlaşırsa, malî sistemimiz için bü
yük bir darbe olacaktır. 

iktidara geldikleri günden beri Türk malî siste
mini ve özellikle Maliye Bakanlığını hırpalamakla 
meşgul olan Hükümet, bu tasarıyla devlet bütçesine 
Maliyenin ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin hâkim olabilme imkânını ortadan kaldırmakta
dır. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) Devlet büt
çesinin önemli ve istikrarlı bir geliri ve birçok geliri 
bazı yatırımlara; tahsis edilebilmek istenmektedir. 
Böylece, Devlet bütçesinin bütünlüğü ve genelliği bü
yük ölçüde bozulmaktadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yıllık bütçeler yaparken Devlet bütçesinin 
büyük bir kısmını artık göremeyecektir. Çünkü, bu 
konudaki yetkilerini icraî bir kuruluşa bu kanunla 
devretmiş olacaktır. 

Hükümet, üç ay içinde Meclise sevkettiği ve ço
ğunluk baskısıyla çıkartmayı başardığı kanunlarla 
Büyük Millet Meclisinin birçok yetkisini devir al
mıştır ve almaktadır. Bu son adım, bütçe yapmak ko
nusundaki yetkiyi önemli ölçüde devir almak anlamı
na gelmektedir. Yakında huzurunuza gelecek olan 
Toplu Konut Kanununda da böyle bir yetki devri 
bahis konusudur. Bu, çok tehlikeli bir gidiştir. Bu 
gidişle bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi bir
çok yetkisini bir tek kişinin, Sayın özal'ın kullan
masına rıza göstermiş olacaktır arkadaşlar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER- i 
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Size ne efendim, biz j 
veriyoruz. ı 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — I 
Bizim de verdiğimiz yetki. Bu kanunla... j 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bıraktığınız Merkez 
Bankası Kanunu var. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Dinleyin, onların da cevabı vardır, sırası gelecek. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Altından kalkamıyo
ruz Merkez Bankasında bıraktığınız borçların. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
O günlerde beraber çalıştık beyefendi. (HP ve MDP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. (ANAP sıralarından «Tahrik ediyor Sayın 
Başkan» sesleri) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu kamunla bütçe dışında kurulacak olan fonun ne 
alt sınırı, ne de üst sınırı bellidir. Anayasamız 163 
üncü maddesiyle bütçedeki sınırların aşılmaması il
kesine sıkı sıkı sarılmışken, alt ve üst sının belli ol
mayan bir yetkiyi nasıl devredeceksiniz? Aslında Hü
kümetin yapmak istediği şey, bir yatırım bütçesi uy
gulamasıdır. Yatırım bütçesi uygulamalarına dünya
nın birçok yerinde rastlanmıştır. Bu konuda Türki
ye'de de çalışmalar yapılmış ve kamu sektöründe «Ya
tırım Bütçeleri ve Türk Bütçe Sistemi» adı ile kitap
lar neşredilmiştir. Birini Sayın Başbakanıma imzalaya
rak sunacağız. Ancak birkaç konuda olduğu gibi bu 
konuda da acele ile ve yeterli tetkik yapılmadan ko
nu gündeme getirilmiştir. 

Müsaade ederlerse, birkaç cümle ile bilgi arz et
mek istiyorum. Yatırım bütçesi, özelliği olan bir kı
sım yatırım harcamalarının özel bazı gelirlerle kar
şılandığı, carî bütçeden ayrı bir bütçe olarak tanım
lanır. Bu bütçenin harcamalarını genellikle gelir ge
tiren bazı yatırımlar, gelirlerini de devlet borçları teş
kil eder. Bu uygulama isveç'te, ingiltere'de ve bazı 
ülkelerde vardır. Bu uygulama ile hem özellik taşı
yan bazı yatırımlar hızlandırılır, hem de özel tasar
ruflar devlet borçlanması yoluyla teşvik edilerek top
lanır. Bu elimizdeki kanun tasarısıyla bizde de böyle 
bir uygulamaya gidilmek isteniyor. Ancak, büyük 
bir farklı yaklaşım vardır. Bu sistemi uygulayan hiç
bir ülke, yatırım bütçelerini parlamentolarının dışına 
itmemişlerdir. Bütçe sistemlerinin dışına çıkartmamış
lardır. Hükümet, biraz da el yordamıyla bulduğu an
laşılan yatırım bütçesi kavramına, Amerika'yı yeni
den keşfedercesine telaşla ve fakat yanlış bir istika
metten yaklaşmaktadır. 
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Diğer taraftan, tasarrufların teşviki kavramı da J 
ekonomi dışı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Uygulama- I 
da ve teoride, tasarruflar ve ferdî gelirin bir fonksi- I 
yonu, ya da faizin bir fonksiyonudur. Bu demektir ki, 
tasarruflar ya ferdî gelirlerin artışına paralel olarak 
veya getirdiği gelire veya faize paralel olarak artar- I 
lar. Bunların dışında bugüne kadar bir yoİ> bulunma
mıştır, yoktur da arkadaşlar. 

İleride sağlanacak devlet gelirlerine ipotek koya
rak yapılan devlet borçlanmasının, ki bu bir nevi dev
let istikrazıdır, adına «gelir ortaklığı» diyerek tasar
ruflar artırılamaz. Yüksek bir faiz garanti edilirse, I 
belki kısmen bir tasarruf artışı olabilir. Bu da an- I 
cak, hâlâ ekonominin içinde tasarruf edilebilir fon
lar mevcutsa mümkündür. Bu fonların son limitine 
yaklaşıldığı iddia edilmektedir. Hal böyle ise, daha 
yüksek faiz veya gelir uygulaması dahi fonların ban
kalardan çekilmesine yol açacaktır. Bu da, özel ya
tırımcıların imkânlarını azaltacaktır. 

Şimdi akla şu sual gelmektedir : Serbest rekabet I 
düzeni içinde özel teşebbüsü destekleyeceğini vaat 
eden Hükümet çelişki içinde değil midir? (ANAP sı
ralarından «Hayır, değildir» sesleri) I 

Göreceğiz. I 
Bu tasarı ile üç ayrı konu; gelir ortaklığı, hisse I 

senedi satışı ve işletme hakkının devri bir arada hal
ledilmeye çalışılmaktadır. Bunun uygulamada büyük 
güçlükler doğuracağı muhakkaktır. I 

ÖZDEMIR PEHLlVANOĞLU (tzmir) — Ne 
gibi? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
15 dakikadan fazla sürem olsaydı ne gibi olduğunu 
da arz ederdim sayın arkadaşım. 

Kurulmakta olan fonun yabancı sermaye ile olan 
ilişkileri açıklığa kavuşturulamamıştır. Bunun sakınca
larını şimdiden hesap etmek çok güçtür. 

Meşrutiyet devrinde vazgeçilmiş bazı uygulamala
ra yeniden dönmek yerine dünyanın uyguladığı mo
dern bütçe prensiplerine paralel bir yaklaşım, kanı
mızca en akılcı bir yol olacaktır. Yüksek faizli Dev
let garantili tahvillerle finanse edilen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin düzenleyeceği bir yatırım bütçesi
nin uygulanmasını önermekteyiz. Bu itibarla, bu ka
nun tasarısını lütfen geri alınız. (MDP sıralarından 
alkışlar) Sayın özal ve iktidar Partisi, ne olursa ol- I 
sun kazanmak, ve dediğim dedik diyebilmek için ye- j 
ni yeni, demin bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 3 
Pirus zaferleri peşindedir. Yüksek malumlarınızdır, ta- j 
rihte Pirus zaferi adıyla kazanılan zaferden sonra, | 
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ki kumandanından başka kimse kalmamıştır; bütün 
eriyle, aracıyla mahvolmuştur, «Allanın ,bana böyle 
bir zafer daha nasip etme» demiştir. Bu duayı gönül 
temenni eder ki Sayın Özal yapmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, bir dakikanız kal
mıştır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bitiyor Sayın Başkanım. 

Mutlak çoğunluğa dayanarak her şeye rağmen, 
malî sistemin paramparça edilmesine, bütçe bütün
lüğünün bozulmasına ve muhalefet partilerinin birçok 
haklı uyarılarına, rağmen, bir yanlışlıkta ısrar edilmek
tedir. Belki sonuca varabileceksiniz; ancak bu çoğun
luğun, adaletsiz, hukuk ve ekonomi ilmi tanımayan 
tahakkümü olarak tarihe geçecektir. Bu ulvî çatı al
tında demokrasiye layık olduğumuza önce kendimiz 
inanmalı ve daha sonra, da dünyaya ispatlamalıyız. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (MDP ve HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
eğer Sayın Sadıklar rüşveti kelam etmese idi ben 
huzurunuza çıkacak değildim. 

Şimdi diyor ki ve diyorlar ki : «Siz yeterli tetkik 
yapmıyorsunuz, alelacele kanunları sevk ediyorsunuz.» 
Doğru, sizleri çalıştırmak için. Eğer Sayın Cafer Tay
yar Sadıklar, size uygun olarak biz bu tasarıyı getir-
seydik, siz bu mükemmel nutkunuzu irat edemeye
cektiniz. (Gülüşmeler) 

Şimdi inanınız buna alışacaksınız. Ben, reaksiyon
larınızı, alışkanlıklarınıza veriyorum ve size bir de 
örnek vereceğim. 1930'lu yıllardan itibaren Türkiye'de 
faizler hep devlet tarafından tayin edilir, yüzde 2,5 
faiz verilir, azamî vadeli mevduata da yüzde 9... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Enflasyon?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (Devamla) -— Müsaade buyurun, enflasyon 
çok, ona geleceğim. Enflasyonla faiz arasındaki or
ganik bağı, siz, Sayın Özal ve hatta Bülend Ulusu 
Hükümeti getirdikten 1,5 yıl sonra, kabul edebildiniz. 
(HP sıralarından «Bankerlerle beraber geldi» sesleri) 
Dikkat buyurun, hatta o zaman okudu iseniz, Cafer 
Tayyar Sadıklar, bu faizlerin serbest kalmasına da 
karşı çıkmıştı, raporda mı yazıyordu, Dünya da mı 
yazıyordu, bir yerde yazıyordu; 1,5 yıl sonra savunu
yorlar. Buna da alışacaksınız, hiç merak etmeyiniz. 

Saygılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın milletvekili var mı? 
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Buyurun Sayın Elgin. 
ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; iktidarın getirdiği bu yasa, Atatürk 
ihtilalinin yabancı müstevliye karşı verdiği Millî Kur
tuluş Savaşının en güzel sonucu olan Lozan Anlaş
masında ilga ettiğimiz kapitülasyonların Türkiye'ye 
geri getirilmesi demektir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Atatürkçülükle ve ulusal bağımsızlık kavramıyla 
taban tabana zıtlaşan bu kanun, Atatürk'ün kurdu
ğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul edeceği 
bir kanun değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Başbakan Sayın Özal' 
in anlaşılmaz bir inadının eseri ile karşı karşıyayız. 
Bu eser, Kurtuluş Savaşından hemen sonra Atatürk' 

ün başlattığı «yurdu demir > ağlarla örme» felsefesi
ni inkâr eseridir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu eser, güzel yurdumuzu iki kıtaya bağlayan İstan
bul Köprüsünü ve diğer kamu kuruluşlarını satma 
eseridir. (ANAP sıralarından gürültüler) . 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bunca sorunları 
varken, milyonlar işsizlikten, sefaletten kavrulurken, 
Türk toplumunun temeli olan köylü ve üretici her 
gün adım adım ekonomik batağa sürüklenirken, alın-
teriyle çalışanlar, dar ve sabit gelirliler, emekliler ha
yat pahalılığı karşısında inim inim inlerken, bunları 
duymazlıktan gelen özal İktidarı, sanki toplum so
runlarına bir çözüm gibi devlet mallarını satışa çıkarı
yorlar. Bu, en hafif deyimiyle gayri millî bir politi
kanın çılgın örneğidir. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri) Bu çılgınlığa Türkiye Büyük Millet Meclisi dur 
demez isek, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
sözcüğünü değiştirip, «Egemenlik kayıtsız şartsız 
özal'ındır» dememiz lazım arkadaşlar. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yeni parlamenter döneme adı
mımızı attığımız şu günler, en olmayacak işlerle uğ
raşır ve iktidar partisinin bir düzinelik oy çoğunluğu 
var diye her aklınıza gelen çılgınlığı yapar iseniz, ya
ni... (ANAP sıralarından «Çılgın sensin» sesleri) 

Sağolun, teşekkürler. 

Yani, tüyü bitmedik yetimin hakkı olan kamu 
mallarını 3 - 5 zengine ve yabancı sermayeye peşkeş 
çekerseniz, demokrasiyi rayına oturtturamazsınız. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elgin, temiz bir dille konuşu
nuz. (ANAP sıralarından gürültüler, «Sözünü geri al
sın» sesleri) 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim Sayın Başkan. (Gürültüler) 

İktidarın, böyle bir kanunu bu Yüce Meclise han
gi cesaretle getirdiğini anlamak mümkün değildir. İk
tidar partisi Türkiye'nin gerçeklerinden, halkın ve 
devletin çıkarlarından nasıl bu kadar kopabilmiştir. 
Başbakan sanki Türkiye'de yaşamıyor. (ANAP sıra
larından «Başbakan lafını ağzına alma» sesleri, gürül
tüler) 

Bir hata, ettiysek en sonunda sözümüzü geri ala
cağız. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

ALÎ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, 
Sayın milletvekilleri... 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu getirilen 

kanunla... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Elgin; sayın mil

letvekilleri, bir saniye efendim, bir dakika efendim. 
Biraz evvelki konuşmanızda Yüce Meclisin yük

sek şahsiyetine uygun olmayan bir söz sarfettiniz. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Meclise söy

lemedim efendim. (ANAP sıralarından «Meclise söy
ledin» sesleri, gürültüler) 

Meclise söylemedim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bu sözünüzü... 
ALÎ ÎHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, getirilen kanunların çılgınlığından bahsettim, 
Meclise hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Söy
lemedim efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Söylemedim efendim. Getirilen kanunlardan bahset
tim. Zabıtlarda vardır, biraz sonra okunur. 

BAŞKAN — Tutanaklardan biraz sonra okuruz 
efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, yazılı hisse senetleriyle mazallah bir gün 
kürsüsünde konuştuğumuz şu Yüce Meclisin görkem
li binasının da satıldığını görebiliriz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim. 

ALI İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Başkan 
lütfen. 

Bu kanun iktidara, meheldir; vazgeçsinler. Anamu-
halefetin ve muhalefet partilerinin uyarılarını yok far-
zetmek, iktidarın dikensiz gül bahçesi özlemlerinin 
bir işaretidir. Demokratik parlamenter rejim iktidar 
partisine diktatörlük hakları vermez, memleketi ha-
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raç mezat satma hakkını vermez. Kimin malını kime 
satıyorsunuz? Devlet Demiryollarını, PTT'yi, Köprü
yü, barajları, yolları bu millet kolayına mı yapmış
tır? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen temiz bir lisan
la konuşun. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Başkan. (Gürültüler) Teşekkür ederiz efendim, te
şekkürler sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin lütfen. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — İktidar yanlış 

yoldadır. Hatadan dönmek fazilettir. Geçmişten biraz
cık olsun ders alalım. Bir zamanlar, «bulsunlar 226'yı 
gelsinler karşıma» diyenlerin şimdi nerede olduğunu 
biliyoruz. Siz de lütfen kendimize acımıyorsanız de
mokrasiye acıyın. (Şiddetli gürültüler) 

NABI SABUNCU (Aydın) — Başkan, Başkan 
mikrofonu kapatın. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Benim, be
nim... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Benim 211 
oyum var, istediğimi yaparım düşüncesinden vazge
çin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, tu
tanaklar yazılıyor, daha sonra inceleriz. 

Bu irat size de hayır getirmez, millete de hayır 
getirmez. Neyi halledeceksiniz, köprüyü, PTT'yi, yol
ları satmayla? 

NABI SABUNCU (Aydın) — Sayın Ba§kan, Sa-
« yın Başkan... 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Bakan, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının günlerdir ga
zetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan ilanları var, (ANAP 
sıralarından gürültüler) yüzde 43 faizli devlet tah
villerine milyonlarca lira ilan parası vererek müşteri 
arıyorsunuz. Köprüyü, demiryollarını, PTT'yi, deniz
yollarını ve benzeri kuruluşları kime satmayı hedefli
yorsanız, onları Maliye Bakanlığının önüne yığıp dev
let tahvili satın. Çünkü o tahviller devletin tüm var
lığının garantisi altındadır ve faiz geliri köprü için, de
miryolu için menfaat için düşünülenden çok daha 
fazladır. Satın alacaklarda, satacaklarda art niyet yok 
ise, en emin ve en yüksek gelirli devlet tahviline iti
bar etmeyip, akibeti meçhul macera peşine düşmezler 
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ve bu kuruluşlara para yatırmazlar. Biz art niyet ol
duğu inancındayız ve bu işin peşini sonuna kadar 
bırakmayacağız. Gücümüz yeterse bu yasayı Mecliste 
engelleyeceğiz, iptali için mutlaka Anayasa Mahke
mesine gideceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) Ora
dan da sonuç alamazsak, bunu bütün dünya bilmeli
dir ki, iktidara geldiğimiz ilk gün, bu yasayı yürür
lükten kaldıracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
bir avuç zenginden geri alıp, doğmuş gelirlerini de 
yoksul halk kesimlerinin kalkınması için harcayaca
ğız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
ALI İHSAN ELGİN (Devamla) — Varlığımızı 

borçlu olduğumuz Atatürk, siz bir avuç gayri milli
ye peşkeş çekesiniz diye yurdu demirağlarla örmedi. 
(ANAP sıralarından «Ne demek gayri millî? Burada 
gayri millî yok» sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, hepimiz aynı gemideyiz, böy
le hatalarla geminin dibini deldirmeyin, bu milleti de
mokrasiden soğutmayın, ana muhalefetin sesi sağır 
duvarlarda yankı bulmazsa, tarih sağırlığı mazeret 
saymayacaktır ve şaşmaz hükmünü vererek iktidarı
nızı mahkûm edecektir. Bu sakim yolda direnmekten 
vazgeçin; muhalefetin sesine kulak verin, demokrasi 
diyalog rejimidir, her şey sizin istediğiniz gibi ol
maz; «Biz yaptık oldu» derseniz tehlikeli bir labirentte 
yolunuzu kaybedersiniz. 

Saygılarımı sunuyorum. (HP ve MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
«Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Değişiklik önergesi de verilmemiş olması nede
niyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Kamu Kurum ve Ku

ruluşlarına (Kamu İktisadî Kuruluşları ve iktisadî 
Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede ta
nımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu iktisadî 
Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait te
sisler için münferit olarak veya bir grup halinde «Ge
lir Ortaklığı Senedi»; ile Kamu iktisadî Kuruluşları 
ve İktisadî Devlet Teşekkülleri için «Hisse Senedi» 
çıkarması ve işletme hakkı verilmesine dair hüküm
leri kapsar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Fe
rit Melen. 

Şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sayın Paşa 
Sarıoğlu, Sayın Fenni İslimyeli, Sayın Mahmut Ak-
kılıç, Sayın Abdullah Çakırefe, 

Buyurun Sayın Ayhan Fırat. 
HP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüş
mekte bulunduğumuz Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun 
özüne, 2 nci madde «Kapsam» maddesine geçmeden 
önce, ben kamu kuruluşlarının nasıl başladığına bir 
göz atmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında, bundan 500 yıl önce, gerek Rumeli, gerek 
Anadolu tarafında kurulan devlet teşekküleri o za
manki Osmanlı ordusunun et ihtiyacını temin eder
lerdi. Bu 1810 yılında Beykoz Teçhizatı Askeriye Fab
rikası, Çini Fabrikası, Hereke, İzmit Bez Fabrikaları 
ile Cumhuriyet dönemine gelmiş olduk. 

Cumhuriyet döneminde Büyük Atatürk, askerî za
ferin behemehal ekonomik zaferle perçinlenmesi ge
rektiğini söylemiştir. Bunun- için de özel sektörü ala
bildiğine desteklemiştir ve Sanayi Maadin Bankasını 
kurdurmuştur. 

Ancak, 1931 ve 1933 yıllarında izmir İktisat Kong
resinden sonra, Yüce Atatürk'ün bir söylevini şimdi 
«Atatürk Yolu» kitabından sizlere arz edeceğim. Bu 
kitap Meclis kütüphanesinden alınmıştır. 

_ Atatürk, 1931'de milletvekili seçimleri nedeniyle ba
sına verdiği demeçte; «Ferdî iş faaliyetini esas tut
makla beraber mümkün olduğu kadar az zaman için
de milleti refaha, memleketi mamurluğa eriştirmek 
için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektir
diği işlerle, özellikle ekonomik alanda devleti fiilen 
alakadar kılmak prensibimizdir» demiştir ve bu dev
letçilik sisteminin hiçbir ülkeden alınmadığını, Türki
ye'nin şartlarına uygun olarak konduğunu belirtmiş
tir. 

Atatürk, büyük bir milletin ihtiyaçlarının karşılan
madığını görünce, İktisadî Devlet Teşekküllerini kur
ma fikrini kendisi yaratmış ve 1933'te ilk olarak Sü-
rnerbankı kurmuştur, bunu takiben 1935'de Etibank 
kurulmuştur ve bu şekliyle 1950fye kadar devam et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün hiçbir 
yerde bu tesisleri ileride satmak fikri olduğunu hiç
bir yerde gösteremezler. İşte Atatürk'ün ekonomik gö
rüşlerini ihtiva eden kitap burada; hiçbir sayfasında 
böyle bir beyanı yoktur. Sayın Bakan, demin böyle 
bir şey söylediler, mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1930'lu yılların sonlarına 
doğru Avrupa devletlerinden Fransa ile İtalya İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin şeklini ve Türkiye'deki bu 
kalkınma modelini tetkik için heyetler göndermişler
dir ve ondan sonra bu modeli gerek Fransa, gerek 
italya aynen tatbik etmiştir ve bugün de İtalya ve 
Fransa'da iktisadî devlet teşekkülleri, devlet kuruluş
ları ağırlıklı devam etmektedir; Batı Almanya'da 
da vardır, İngiltere'de de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir noktada tered-
düte düşmekteyim. Bu kamu kurum ve kuruluşlarını, 
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk, yabancı el
lerde olan İstanbul Tramvay Şirketi, İstanbul Gaz Şir
keti, İstanbul PTT Şirketi, Ankara Gaz Şirketi, İzmir 
Tramvay Şirketi ve buna mümasil Tarsus-Mersin-Ada
na demiryolu, Bursa-Mudanya demiryolu, bunun gibi 
otuzdan fazla yabancı şirket elindeki kuruluşu milli
leştirmiş ve Türk Milletine mal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Atatürk milliyet
çiliği budur. Bunun karşısına çıkamazsınız. Yalnız 
programda «Atatürkçüyüz» demekle Atatürkçülük ol
maz. Atatürk'ün hareketlerini müesseseleriyle birlikte 
ya kabul edersiniz, Atatürkçülük böyle olur veya «Ata
türkçüyüm» diyemezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, ıher sene 1 Temmuzda 
bir bayram kutlanır, Kabotaj Bayramı. Bu Denizyol
larının bir ecnebi şirketten alınarak millileştirilmesi 
neticesi bu bayramı kutlarız. Peki, biz bu kamu ku
ruluşlarını satarsak bundan sonra bu bayramı kutlar
ken ne diyeceğiz? 

Muhterem arkadaşlarım, kanun başlığına bakıyor
sunuz, «Tasarrufların Teşviki» diyor. Daha önce 
Yüce Meclis tasarrufların teşviki için bir kanun çı
kardı; bu Kanun hiç işe yaramadı mı? Devamlı ka
nun çıkarıyoruz, neticesini görelim; nedir? Niye çı
kardık o Tasarrufları Teşvik Kanununu? (ANAP sı
ralarından «Görevimizdi o» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bizim fikrimiz ka
mu kurum ve kuruluşlarını satmak idiyse, 2 sene önce 
neden zarar eden özel sektör kuruluşlarını; Güney Sa
nayi ve Asil Çeliği devlete satın aldık? (ANAP sıra
larından «Ulusu'ya sor» sesleri) «2 sene önce» diyo
rum, onun hesabını siz yapın. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir misal vermek istiyo
rum. Bugün yalnız PTT tesislerini ele alın. PTT 1 500ı 
telefon postasına sahiptir. Her telefon postası 500 bin 
liraya mal olur; 750 milyardır bugün PTT'nin malî 
portesi, 750 milyardır. 

Biraz önce Sayın Bakanımız, «Bunu ecnebi şirket
ler almaz» diye belirttiler. O halde, Türkiye'den va
tandaşlarımız satın alacaklardır. Peki Türkiye'nin 
mevcut likiditesi nedir, piyasadaki para miktarı nedir? 
650 milyardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün enflasyona mani 
olmak için yüzde 10 piyasadan para çekin, tüccar kal
maz. Hangi parayla alıyorsunuz? Yalnız PTT'ye yet
mez tüm mevcut piyasadaki para. (ANAP sıralarından 
«Peki, endişeniz ne o zaman?» sesleri) Niye çıkarıyor
sun endişem yoksa, mademki durum bu, niye getiri-
yorsun bu yasayı ortaya? Ecnebi almaz, yerlide para 
yok; kim alacak? 650 milyarın 100 milyarını buna 
ayırdığın takdirde Türkiye'de bugün perişan esnaf, 
tüccar yüzde 10 oranında ayakta kalmaz arkadaş
larım; bunu bilesiniz. Bu, memleketin ekonomik ya
pısını büyük sarsıntılara götürür. İstirham ediyorum, 
bu kanunlar tatbikatı olmayan birer kanun olarak ka
lacaktır; daha önce çıkardığımız kanun gibi. 

Muhterem arkadaşlarım, yüzde 43 net faizli dev
let tahvili çıkarıyoruz. Bunda yüzde 20 veriyoruz. 
Madem öyle, devlet tahvili çıkaralım. Tasarrufları öy
le teşvik ediyorduk; yüzde 43 veriyoruz. (ANAP sı
ralarından «Aklın ermez» sesleri) 

Arkadaşlar benim aklım çok erer. Ben bu saçları 
devlette ağarttım, sizin gibi özel sektörde değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız, sa
yın hatibe müdahale etmeyiniz efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bir şey daha söyleyeyim : Bugün bakıyor
sunuz bu Hükümet iktidara geldiği gün dolar 254.40 
lira idi, açın balkın. Şimdi 310 lira. Nereye gideceği 
ise belli değil. Enflasyon oranı son 3 ayda yüzde 16 
dır. Yüzde 50'den fazla oranda enflasyona doğru gi
diyoruz. Kritik günlere gidiyoruz, ekonomi kritik gün
lere gidiyor. İstirham ediyorum. Ciddiyetimizi mu
hafaza edelim; oradan bana laf atmakla problem çö-
çülmez. Beni de ikna edin. Nedir? Kamu kurum ve 
kuruluşlarını satalım, neyi satalım? Yurtaş var; kon
serve üretiyor. Devlet artık konserve üretmez, satalım 
onu; ama siz bir Makine Kimyayı nasıl satarsınız? 
Bir PTT'yi nasıl satarsınız? Petrol Ofisi nasıl satar
sınız? Petkim'i nasıl satarsınız? Boru Hatlarını nasıl 
satarsınız? Tank çiftliklerini nasıl satarsınız?. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin strate
jik yapısı vardır, bunlara dokunamazsınız. PTT di
yorsunuz; PTT'nin içinde öyle kuruluşlar vardır ki, 
mülkiyeti bile PTT'nin değildir. Bazı anlaşmalarla 
gelmiştir. Bilmeden yazılmıştır bu. Tetkik edilmeden 
yazılmıştır bu yasa. Biz karşı çıkmıyoruz; inceleyip 
getirin, bize detay getirin. Yetki alınıyor. Muhterem 
arkadaşlarım, Danışma Meclisi olarak yetki verdik, 
bir daha karşımıza gelmedi. İşte, «Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir» diyor. Millet, egemenliğini 
siz sayın temsilciler eliyle kullanıyor, biz milletin 
egemenliğini bir tarafa ciro etmek için yetkili de
ğiliz. (HP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Keban Barajını sata
lım. Hayır arkadaşlarım, Atatürk Barajının portesi 
4Q0 milyar; 100 milyarı harcanmış 300 milyar, 8 se
nede Atatürk Barajı bitmediği takdirde, yani 1988, 
1989, 1990 yıllarında bitmediği takdirde, Türkiye 
büyük bir bunalımın içerisindedir, 3 senedir söylü
yorum, Atatürk ibarajı 1,5 senedir gecikti, 2 senedir 
gecikti. Kilovatt/saate 1 lira zam yapın; 30 milyar 
kilovatt/saat enerji kullanıyoruz, bu 30 milyar Türk 
lirası eder. Kim kullanıyor? Sanayici 100 bin kilo
vatt/saat kullanıyor, o yüz bin lira verecek, fakir 
20 kilovatt/saat kullanıyor, o da 20 lira verecek, iş
te finansman kaynağı. Kim kullanacaksa, o finan
se eder. Çift yolu kim kullanıyorsa, Avrupa'daki gibi 
para vererek girer. Muhterem arkadaşlarım; kola
yına kaçmayalım. Bunun yolu var. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de enerji üreti
mi hidro - elektrik termik ve fuel - oil santraldan ki, 
onlar da termik santraldir, elde edilir 30 milyar ki
lovat/saat, dıştan aldıklarımızla birlikte. Aliağa sant
rali fuel - oil kullanır, kilovatt/saat maliyeti 40 
liraya yakındır Keban santralı da 80 kuruşla 1 li
raya mal eder. Şimdi siz Keban'ı satıyorsunuz. Bu
gün TEK, tüm enerji üretimi ve dağıtımından 30 mil
yar lira civarında kâr ediyor. Yani ikilovatt/saatte 
1 lira; ama paçal yapıp satıyor. 70 kuruşa mal etti
ğini satarsa, Devletin elinde o pahalı üretim yapan 
fabrikalar kalacak; bu Devlet bunu nasıl karşılaya
cak? Devamlı Devletten veriyoruz gidiyor. Nasıl kar
şılayacak muhterem arkadaşlarım? 

10 tane kamu kuruluşu düşünün, 30ı'er milyardan 
300 milyar lira. işte Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
1983 senesinde yaptıkları 700 milyarlık yatırım var
dır. 700 milyarın 150 - 2Q0 milyarını kendileri kar
şılar. Bütün dünyada da normal kabuledilen mik-
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tar budur; üçte biri. Çünkü Kamu İktisadî Teşeb
büsleri denge unsurudur; sosyal gayeleri vardır, fa
kir halkı gözetir. Bunları unutmayalım, sosyal dev
let ilkesine uygun düşen bunlardır. 

Peki, Aliağa Rafinerisinin temin edeceği elektrik 
bedelinin yüksek olması karşısında satış fiyatını na
sıl ayarlayacağız, Devlet bu zararı nereden karşıla
yacak? Biran için sattık diyelim; Devletin geliri kü
çülüyor, ertesi yıl geliri azalmış olacak. Peki bu Dev
let hizmeti nasıl götürecek? 20 Ibin köyle enerjiyi na
sıl götürecek; suyu, yolu, okulu nasıl götürecek? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet bu kurumlarla 
kendine 'bir gelir temin ediyor. Bütçesi var, bunlar 
bütçeye geliyor ve Devlet bunları harcıyor. Nereye 
harcıyor? Geri kalmış bölgelere harcıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, gene söylüyorum, stra
tejik özelliği olan tesisler vardır, stratejik özelliği 
olan madenler vardır. Deminden beri Anayasanın 
168 inci maddesinden bahsediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 168 inci madde: «Tabiî 
servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır» der; bendeniz yazdım bunu, benim öner
gem kabul edildi. Bu, kamu kurum ve kuruluşlarıy
la ilgili değil, Devletin tabiî kaynaklarıyla ilgilidir. 
Neden «gerçek ve tüzelkişilerle de müşterek kulla-
nıabilir» dendiğini de arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, Türkiye'de 
8 milyar ton kömür rezervi vardır. Bunların içinde 
büyük rezervleri olanlar vardır, küçük rezervleri 
olanlar vardır: 200 bin, 100 bin, 300 bin, 1 milyon 
ton rezervli olanlar vardır. Linyiti düşünelim; bun
ları Devlet değil, ibüyük kuruluşlar işletir. Devlet 
şahsın işletemeyeceği büyük kuruluşları kurar. Yeral
tındaki bu servetler vatandaşlar tarafından çıkarılsın, 
ekonomiye bir değer kazandırsın, orada çalışanlar al
sın ve bu ticareti yapan da kazansın, ekonomi güç
lensin diye konmuştur. Bunun Ikamu kurum ve ku
ruluşlarıyla ilgisi yoktur. 

Gelelim 169'a: 169 uncu madde ormanlarla ilgili
dir. Ormanları satamazsınız; ormanlar Devletindir. 
Ormanlarda ancak PTT, elektrik, köprü veya yol 
geçirirseniz onlar için hak verilir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakikanız kalmıştır 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, dediğim gibi, kamu kurum ve kuruluşları
nın gelirleri aynı yerde toplanır, devletin bütçesi 
teessüs eder. Biz ne yapıyoruz şimdi bu yasayla? 
Merkez Bankasında hisse senetlerinin veya kâr or

taklığı senetlerinin paralarını topluyoruz. Bunu kim 
kullanacak? Anayasa açık, bunu Meclisten başka 
kimse kullanamaz, Bakanlar Kurulu bile bütçe üze
rinde değişiklik yapamaz. Ama biz ne yapıyoruz? 
Bu parayı Başbakan veya bir bakanın başkanlığında 
toplanacak bir heyetin harcamasına izin veriyoruz. 
Peki, Yüce Meclis bunun sahibi dağil mi, millet 
mallarının sahibi fbu Yüce Meclis değil mi? Niye 
buradan geçmiyor? Bu Anayasaya aykırı değil 
mi? 

Muhterem arkadaşlarım, ben içtüzüğümüze say
gılı olmak zorundayım.; Anayasamızın 47 nci mad
desini okuyorum. (ANAP sıralarından «Biliyoruz, 
okumayın» sesleri) 

Okumayayım, peki. 
«Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, 

kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştiri-
lebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin kuruldu
ğu günden bu yana Atatürk'ün irşatlarıyla kurulmaya 
başlayan bu kuruluşlar, bu fakir milletin analarının 
aksütü gibi helal paralarıyla tesis edilmiş bu tesis
ler, eğer bu Kanunda yazılı şekillerle başka yerlere 
devir edilirse,, bilesiniz ki, Anayasanın 47 nci mad
desine göre kamu yararı niteliği arz ettiği için, ikti
dar olduğumuz gün tümünü devletleştireceğiz. 

En derin saygılarımı sunarım. ı(HP sıralarından 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşım, bağırmayla olmaz. Bak kürsü bura
da, buyur. (ANAP sıralarından «iktidarı rüyanda 
görürsün» sesleri) 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Ferit Melen; buyurun efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuştuğu
muz madde kapsam maddesidir. Bu madde üzerin
de de gru'bumuzun sözcüsü kanun tasarısının tümü 
üzerindeki konuşması sırasında, birçok nokta üzerin
de salahiyetle durdu. Ben biraz daha ayrıntılara gi
receğim, birkaç konuyu daha açıklığa kavuşturmaya 
çalışacağım. Yalnız sayın arkadaşlarım, daha evvel 
iki noktaya işaret etmek istiyorum müsaadenizle. 

Bir tarihte, galiba bundan 60, 70 yıl önce, bir 
Fransız milletvekili; «Hatipler, 'benim kanaatimi, gö
rüşlerimi değiştirebilirler; ama oyumu değiştiremez
ler, oyum partinindir» demiştir. Sevgili arkadaşlarım, 
o tarihten bu yana 70, yıl geçmiştir, bugün demok-

— 219 — 



T. B. M. M. B : 38 

rasimiz o noktada değildir; ama partilerde bir tkış- I 
la disiplini tesis edilirse, o Mecliste demokrasi ol- I 
maz. Milletvekilleri kanaatleri hilafına, hatta Anaya- I 
saya aykırı dahi olsa oy vermeye zorlanırlarsa, o 
Mecliste demokrasi var denemez. Bu nedenle, ben 
konuşmamda belki de kanaatlerinizi değiştiririm; ama 
oyunuzu değiştiremeyeceğimi peşinen kabul ediyo
rum. Onun için, kanaatlerinizi değiştirmeye de gay
ret etmeyeceğim, zabıtlara konuşacağım, kamuoyuna 
konuşacağım. Sizin kararınız bellidir, vereceksiniz; I 
bir şey demiyorum, ama dediğim gibi, bu zihniyet 
yanlış bir zihniyettir. Anayasamızda parti içi de
mokrasi şartlan için de hükümler vardır. Parti içinde I 
de demokrasiyi kurmak lazımdır. Ama bir kışla di- I 
siplini kurup, ak veya kara ne olursa olsun her şe
ye «evet» dediğiniz anda, kendi partim için de söy- I 
lüyorum, partiler bu hüviyet içinde kalırsa, o vakit I 
bu memlekete demokrasi gelmemiştir. Biz daha de- I 
mokrasiyi 70 yıl evvelki hüviyetinde görüyoruz, öyle I 
anlıyoruz, bir adım ileri giltmiş değiliz. I 

Zaten esefle kaydetmek lazım ki, bize demokra
si maalesef Balkanlar yoluyla gelmiştir ve Balkan 
demokrasisiyle başlamışızdır Meşrutiyetten bu yana. I 
Birçok felaketlere uğramamıza rağmen bir adım ile- I 
ri attığımızı da görmüyoruz, 12 Eylülden sonra dahi. 
(ANAP sıralarından «Attık efendim» sesleri. 

'Bir şey mi söylediniz? (ANAP sıralarından «At
tık efendim, attik» sesleri' Görüş farkı. Görüyoruz 
perişanlığımızı. 

Sevgili arkadaşlarım, ikincisi; bir sayın arkada- I 
şımız tümü üzerindeki konuşması sırasında, «Millet I 
bize bu yetkiyi verdi. Zaten biz bunu millete anlat
tık.; Binaenaleyh, ne derseniz deyin bunu yapacağız» 
demişti. Bu şekildeki bir anlayış yanlıştır benim gö
rüşüme göre. Sevgili arkadaşlarım, bu anlayış dola
ylıyladır ki, bundan evvel iki defa Türkiye'de de
mokrasi kesintiye uğramıştır. «Millet beni iktidara 
getirdi, toen her şeyi yaparım» zihniyeti hâkim olur
sa, işte bundan evvelkiler gibi, maalesef bu iş niha
yette bir yere takılır, yürüyemez hale gelebilir. 

Millet bir Anayasa yapmıştır, organlara bu Ana
yasa çerçevesinde yeki vermektedir. Binaenaleyh, ik- I 
tidara da tüm Meclise de verdiği yetki, bu Anayasa I 
içindeki yetkidir. Bunun dışında bir şey kullanamaz, 
Anayasaya aykırı hareket edemez, «Millet beni ik-
ttidara getirdi, her istediğimi yaparım» diyemez, bu 
Anayasanın dışına çıkamayacağı için. «Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir» ama millet, hâkimiyetin tü- J 
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münü bize devretmemiştir; Cumhurbaşkanına da, 
Anayasa Mahkemesine de kaza organlarına da yet
kiler vermiştir ve millet, hâkimiyet yetkisini bu şekil
de paylaştırmıştır. Binaenaleyh biz, «millet bize yetki 
verdi, her şeyi yaparız» diyemeyiz, bu görüş yanlış
tır. Bu Anayasa çerçevesi içinde kalmaya mecburuz. 
Bundan dışarıya adım attığımız anda, milletin ver
diği yetkiyi suiistimal eden Meclis durumuna düşe
riz; bunu da yapmayacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, bu iki noktaya işaret ettik
ten sonra konuya geliyorum.: 

Bu Kanun tasarısı ne getiriyor; bir defa daha tek
rar etmek lazım, muhtevası nedir? Biraz önce «Amaç» 
maddesinde arkadaşlarım da işaret ettiler, bu Kanu
nun amacı, istikrarlı, güvenilir gelir verilmesi suretiy
le tasarrufu teşvik ederek ek finansman kaynakları 
sağlamak ve kamu yatırımlarını teşvik etmek. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarı hakikaten bu 
amaca hizmet edecek bir tasarı mıdır? Bir arkadaşı
mız da işaret etti, tasarrufları biz bununla teşvik edebi
lir miyiz? 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel şunu arz 
edeyim; millî gelir artmadıkça tasarruf da artmaz. 
Bir kaidedir bu. Binaenaleyh, tasarrufu teşvik için 
her şeyden evvel millî geliri artıracaksınız. Burada 
ne yapıyorsunuz? Millî geliri artırıcı bir tedbir var 
mı bunda? Hayır. 

Şunu yapıyorsunuz: Millî gelirde her sene bir ar
tış var, bunun bir kısmı bankalara mevduat şeklin
de gidiyor ki, bir tasarruf vasıtasıdır mevduat, bir 
kısmını Devlet vergi olarak, bir kısmını da istikraz 

olarak alıyor; bir kısmı otofinansman yoluyla şir
ketlerde, müesseselerde kalıyor ve onlar da bununla 
kendi kapasitelerini genişletiyorlar. Onları vergiden 
muaf tutmuşuzdur, teşvik ediyoruz. Tasarrufları teş
vik için ne kalıyor? Biz bu tasarıyla şunu yapıyoruz: 
Bankaya gidecek parayı, kullandığımız araçlarla, ye
ni gelir ortaklığı senedi yoluyla, hisse senedi yoluy
la veyahut kamu tesislerini kiraya verme yoluyla 
oralardan Devlete çekiyoruz. Bunun teşvik neresin
de? Acaba bu teşvik" mi, teşvik edilmeli mi bu? Ne 
yapacağız, kalsaydı orada bankada. Siz özel teşeb-
büsçüsünüz, özel teşebbüsü teşvik etmek iddiasında
sınız; programınızda, seçim beyannamenizde, hepsin
de bu var. özel teşebbüsün kullandığı kaynakları bu 
tarafa getiriyorsunuz. Tasarruf bununla artar mı? 
Kiraya veriyorsunuz Devlet emvalini, işletme'hakkı
nı. Kime? Özel sektöre. Onun başka yerde kullana
cağı sermayeyi bu tarafa naklediyorsunuz. Onu yap-
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masaydınız belki elindeki o sermaye ile başka işletme 
kurardı. O işletmeyi kurmaktan 'vazgeçerek sizin 
işletmenizi devir alıyor. Bu tasarrufu teşvik mi? Bu
nun neresinde tasarrufu teşvik? Şu denebilir: Efendim 
istihlaki kısarım bu yolla. 

Sevgili arkadaşlarım, bu enflasyon sebebiyle Tür
kiye o hale gelmiştir ki, vatandaşın istihlakinden bir 
zerre kısamazsınız, kıstığınız takdirde onu aç bırakır
sınız. Marjinal noktaya gelmiştir, günü gününe ya
şamaktadır büyük kitle; onun nesini alacaksınız? Bü
yük zenginlerden alacağınız bazı şeyler var, işte lüks 
maddeler ithal ediyorsunuz, onlardan bir ölçüde alır
sınız. Zaten ona ait kanunu da getirdiniz, bu Kanu
nun dışında. Nerede kaldı tasarrufu teşvik? 

Bir dördüncü nokta kalıyor: «Acaba yabancı ser
mayeyi getirebilir miyim bu yolla» diye ki, ona da 
ileride temas edeceğim. 

Yabancı sermayeyi böyle kapıları ağzına kadar 
açıp getirmeyi hiçbir millet yapamaz ve yapmamış
tır, Amerika daihi yapmıyor. Yabancı sermaye yararlı 
ise gelir; teknik, teknoloji getirirse, malı getiriyorsa 
gelir; yoksa kapınız açık, her işe yabancı sermaye 
getirirsen, işte Lozan ile tasfiye ettiğimiz Osmanlı 
Devletinin ticaret (hayatını, ekonomik hayatını ye
niden Türkiye'ye iade etmiş oluruz ve Türkiye'yi 
serbest bir piyasa halinde Batı ekonomisine, Batı sa
nayiine açarız ve o zaman bu memlekette tüten tek 
fabrika da çok kısa zamanda kalmaz, mesele biter, 
halledilir. Yabancı sermaye anlayışını bu kadar ge
niş tutarsanız, neticeleri bu olur. 

Yabancı sermayeyi getirmeyi elbette isteriz; ama 
hangi şartlar içinde, hangi konu ile, nasıl gelecektir 
onu tespit ederek. Aksi halde, bir arkadaşımız işa
ret etti, Cenubî Amerika'ya döneriz. Bugün Cenubî 
Amerika'nın ihtilalden sonra başarılı olmamasının 
baş sebebi de budur. Çünkü oraya gelen yabancı 
sermaye hakikaten Cenubî Amerika'yı sömürmüştür; 
hatta bırakın, Kanada'yı sömürmüştür. Kanada dahi 
bugün yabancı sermayeden şikâyetçi hale gelmiştir 
yabancı sermayeyi kayıtsız şartsız getirme yüzünden. 
Türkiye bunu yapamaz. Türkiye bu noktaya geldik
ten sonra bunu yapamaz ve yapmamalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi gelelim bu Kanunun 
kapsamına, şümulüne. 

Sevgili arkadaşlarım, kanun maalesef çok geniş 
bir şekilde gelmiştir, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
çok direndik bu noktalar üzerinde. Bu Kanun, uy
gulanabilecek bir kanun değildir, çünkü bütün dev-
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let mamelekini içine almıştır, sadece Bayrak hariç. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Bu Kanunu getirenler de, eminim ki bu Kanunu 
uygulayamazlar. Kendileri de uygulayamayacaklarım 
kabul ederler. Ama mademki uygulayamayacaksınız, 
niye bu kadar geniş şekilde bir kanun getirirsiniz, 
herkesi ürkütürsünüz, korkutursunuz, endişeye sevk 
edersiniz? Bunu, uygulayabileceğiniz ölçüde, hangi 
işlere tatbik edeceksiniz o şekilde getirin. 

Bütün seçim sırasında, hatırlıyorum, kamuoyuna 
anlatılan bir köprü ve bir de barajdı. Bunun dışın
da bir şey söylenmiyordu, Herkes bugüne kadar bel
ki basın da dahil, gelen kanunun bir köprü kanunu 
olduğunu zannediyordu. Zaten başlıklar da onu gös
teriyor, «Köprü Kanunu» deniliyordu, ama ondan 
ibaret değil. Dediğim gibi, bütün devlet mamelekini, 
Cumhurbaşkanının İkâmetgâhından kışlaya kadar 
bütün devlet mamelekini içine alan bir kanun, sadece -
Bayrağı hariç tutmuşlar. ı(ANAP sıralarından «öyle 
mi? El insaf» sesleri) 

Sayın arkadaşlar, ben konuşmamın başında, «Ben 
sizi inandırmaya çalışmıyorum, çalışamayacağım; 
faydası yok» dedim. İsterseniz dinlemeyin, ben zap
ta konuşuyorum. 

«öyle değil» diyen arkadaşa tavsiye edeceğim, 
bir okusun bakalım, öyle midir değil midir ondan 
sonra gelsin; maalesef öyle. Ne diyor balkın; «Bu 
Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarına» diyor. Kamu 
kurumu nedir? Tümüyle Devlet, özel idareler ve be
lediyeler. «(Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî 
Devlet Teşekkülleri dahil) ve bunlara ait her nevi alt
yapı ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile İktisadî Devlet 
Teşekküllerine ait tesisler münferit olarak veya bir 
grup halinde» satılır diyor. Ne kalıyor dışarıda, ya
ni Devleti sayıyor... 

BASBKAN TURGUT ÖZAL '(İstanbul) — Te
sis, tesis. 

TÜLAY ÖNEY istanbul) — Tesisin tanıman
da ne var? 

FERİT MELEN (Devamla) — Şimdi aşağıdaki 
maddede geleceğim; sadece tesis değil, siz bu kuru
luşların devrini bile hükme bağlamışsınız, tümüyle 
tevrini dahi derpiş etmişsiniz burada, sadece tesisi 
değil. Tesis ise öyle getirseydiniz. Sayın Başbakan 
öyle diyorsa, lütfen burada Komisyona geri aldır
sın veya burada önerge verdirsin, tashih ettirsin, sa
dece tesise münhasır ise; ama maalesef metin öyle 
değil. Metin öyle olmadığı için, Bütçe Komisyonun-
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da sizin arkadaşlarınız da büyük sikıntıya düştü. Ta
sarıyı savunmaya gelen Bakan savunamadı, çünkü 
kendisi de nüfuz edememişti. Nihayet Maliye Baka
nını çağırdılar, o bazı önergeler verdirtti, o şekilde 
bazı rötuşlar yapılabildi; ama gene de çok eksiklik
ler kaldı. 

Şimdi bunlar hakkında Hükümete yetki veriyo
ruz. Ne yetkisi? Bunlar için bir gelir ortaklığı senedi 
çıkarabilecek, bunların (bir kısmı anonim şirket şek
line getirilecek ve satacak; yani şirketleştirecek ve 
hisse senedini satınca kuruluşu satacak demektir. 
Bunların bir kısmının da işletme hakkını devredebi
lecek, yani kiraya verecek. Değerli arkadaşlarım, 
yetkiler bunlar. 

Şimdi gelir ortaklığı senedine gelmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kanunun uygulanabil
mesi için bu gelir ortaklığı senedi nedir, onu tanı
mamız lazım. Maalesef onun da tanımı yapılmamış
tır. Bu hisse senetleri şeklinde ise, hisse senedine ben
zeyen tarafı varsa ona benzetmek lazımdır. Çünkü 
gelir ortaklığı senedi satın alınabilecek, satılabilecek, 
devredilebilecek, ciro edilebilecek, miras yoluyla in
tikal, edecek, bunlara ait hükümleri ihtiva etmesi 
lazım. Çünkü mevzuatımıza yeni giren bir şeydir. 

karmak suretiyle, bunları bir nevi ipotek altına alı
yorsunuz. Bunları ipotek altına alırsak, her sene bun
ların gelirinden para-vereceğiz, o vakit ne oluyor? 
Meccanen kamu hizmetinde kullanılması gereken ve
yahut da devletin aldığı az bir para mukabilinde ka
mu hizmetinde kullanılan malları çok pahalı şekilde 
satmaya mecburuz, devretmeye mecburuz. Bu bi
zim sosyal devlet anlayışımıza uygun düşmez, bunu 
yapmayınız. , 

Sevgili arkadaşlarım, diğer kamu tüzelkişilikleri, 
iki arkadaşımız saydı, benim vaktim yok tekrar sa
yamıyorum, PTT, TRT vesaire dahil, bunlar birer 
kamu hizmetidir, iktisadî şekilde organize edilmişler
dir ama, kamu hizmeti görürler. Bunları da satama-
yız, devredemeyiz, işletme hakkını veremeyiz. Bun
ların tesislerini de veremeyiz. Düşünün PTT'nin 
telgraf tesislerini kiraya vermişsiniz; mümkün mü 
Sayın Başbakanım? Kamu hizmetidir, nasıl yaparsı
nız bunu? Devletin emniyeti ile, asayişi ile, her şeyi 
ile ilgilidir. Bundan da ibaret değil. 

Değerli arkadaşlarım, biz sosyal bir devletiz, itam 
liberal bir devlet olamayız tabiî. Onun için Anaya
samız Devlete sosyal açıdan birçok vazifeler vermiş
tir. Bunları yapabilmek için, sadece klasiklerin kul
lanabildiği «bütçe-politikası, para politikası, kredi 
politikası» gibi ifadelerle devlet bunu başaramaz. Bu
nun içindir ki, Devlet ekonomiye hâkim olacak baş
ka unsurları da elde etmeye mecbur olmuştur. Fa
raza temel malları yapacak tesisleri kurmuştur. Ulaş
tırma tesislerine hâkim olmuştur. Bugün kömür ma
denlerini başkasına veremezsiniz; verdiğiniz anda te
mel maldır, kömürü elde tutarsanız 'bütün ekonomi
ye hâkim olabilirsiniz. Onu başka bir teşekküle ve
rirseniz Türk ekonomisine Devlet değil o firma hâ
kim olur. O vakit Devlet vazife yapamaz. Temel mal
ları da veremezsiniz ve. karma ekonomi sistemi bu 
yüzden doğmuştur, 

BAŞKAN — Sayın Melen, süreniz bitmiştir efen
dim, tamamlayınız. 

FERİT MELEN (Devamla) — İzin verirseniz 
bundan sonraki maddelerde görüşlerimizi arz etme
ye çalışacağım. 

Mesele bundan ibaret değil, o balkımdan hakika
ten kamuoyunda aydınlanması lazımdır. Dediğim 
gibi ben iktidardan fazla bir şey beklemiyorum, on
lar kararlarını vermişlerdir, ama bu Kanun nedir 
memleket tanımalıdır, başka organlar tanımalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, iki dakikanız kalmış
tır efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Görüşlerimi di
ğer maddelerin görüşmesinde, tamamlamaya çalışı
rım. 

Sadece adını getirmek suretiyle bir müesseseyi 
işletmek kabil değil. Ticaret Kanununda yeri yak, 
Borçlar Kanununda yeri yok, Medenî Kanunda yeri 
yok; nasıl olacak bu, tedavülü nasîl olacak; hangi 
hükümlere göre olacak? Evet göreceksiniz; altı ba
kandan kurulu bir kurul kurmuşlar, o tanzim ede
cek. Millet Meclisi ıböyle bir yetkiyi, bilhassa bütün 
kamuyu, üçüncü şahısları, efradı ilgilendiren bir yet
kiyi altı bakandan mürekkep bir kurula ve hüküme
te devredemez. Buradan başlıyor, daha buna ait şey
ler var. 

I 

Sevgili arkadaşlarım, bu Kanuna mevzu teşkil 
eden mallardan bir kısmı amme hizmetinde kullanı-
len mallardır: İşte yoldur, köprüdür, barajdır, ka
naldır vesairedir. Amme hizmetine ait mallar, bil
diğiniz gibi Devletin (tasarrufu altında bulunan mal
lardır; bunlar hususî mülkiyete mevzu teşkil edemez
ler, yani bunlar alınamazlar, satılamazlar, rehin edi
lemezler, haczedilemezler. Bunlar üzerinde senet çı-
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Saygılarımla.; (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
iBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL $stanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün müza
keresine başladığımız ve aslında taa seçim meydan
larından beri bir nevi müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz bir tasarı var. Bu Kanun tasarısı üzerinde 
şimdiye kadar yapılmış olan konuşmaları dikkatle 
takip ettim. Tabiî, hemen şunu sözümün başında 
söylemek istiyorum; biraz hayret ettim,1 biraz da 
üzüldüm. 

Bu tasarıda ne var, oradan başlayalım. Üç konu 
getiriyoruz; Gelir ortaklığı senedi; kiralama veya iş
letme hakkı, (HP sıralarından, «İmtiyaz» sesleri) his
se senedi. 

Acaba, gelir ortaklığı senedi haricindeki konular 
bugünkü mevzuatımızda var mı, yok mu? Bugün ha
len mevzuatımızda bu iki konu da var. 

Şimdi sizlere, üzerinde çok durduğunuz, özellik
le Kamu İktisadî Teşebbüsleri, ki iki grupta mütalaa 
ediyoruz; Kamu İktisadî Kuruluşları va İktisadî Dev
let Teşekkülleri, bununla ilgili bir sayın arkadaşımı
zın 60 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname ve bila-
hara Millî Güvenlik Konseyinden geçmiş; bizden ev
velki Hükümet zamanında Kanun Kuvvetinde Ka
rarname, ondan sonra da 19.10.1983 tarihinde 2928 
sayılı Kanun var. Şimdi bu Kanunun 61 inci mad
desinin 3 numaralı fıkrası aynen şöyle söylüyor: «İş
letme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması 
ilgili teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuruluşunun 
önerisi ve Koordinasyon Kurulu kajarıyla yapılır.» 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Onlar da işletme 
Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devaml) — 
Şimdi bakınız «İlgili teşekkül nedir?» biraz daha 
evvelki tarifine bakalım. İşletme tarifi şu: «Müesse
selerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim 
birimleridir.»- Şimdi tamam mi? 

(e) fıkrası madde 2. — «Bu Kanunda geçen te
şekkül deyimi; İktisadî Devlet Teşekküllerini, «Koor
dinasyon Kurulu deyimi; Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunu» ifade ediyor. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Ezbere biliyoruz Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De
mek ki, hem Kamu İktisadî Kuurhışları, hem de İk
tisadî Devlet Teşekkülleri bu Kanundaki hükme ta
bidir ve bu Kanundaki hükme göre de, bunların iş-
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letme ünitelerinin satılmaları veya tasfiyeleri, «İlgili 
kuruluş» dediği Kamu İktisadî Teşebbüsünün veya
hut da değer kurullarının önerisiyle Yüksek Koor* 
dinasyon Kurulu- tarafından yapılır. Ekonomik Yük
sek Koordinasyon Kurulu da, bizim kurduğumuz ku
ruldan çok farklı bir kurul değildir, Bakanlar Ku
rulu dahi değildir. 

TÜLAY ÖNEY ((İstanbul) — Müessese ve bağlı 
orta'klıklar nasıl satılıyor Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Lütfen dinleyiniz, anlayacaksınız. 

Şimdi gelelim, şuradaki bölümde, «Tesis; Kamu 
İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini; 
işletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve 
hizmet üretim birimlerini ifade eder» tarzında aynı 
tarifler burada da var? 

Şimdi şu mevcut kanuna Kamu İktisadî Kuruluş
ları girdiğine göre, bir arkadaşımızın söylediği nok
taya geliyorum, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
cetvelde: 

«1.1. Savunma Donatım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü: 

Bağlı ortaklıklar; Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ)». 
Yani TUSAŞ'm işletmeleri bu Kanuna göre satıla
bilir. Çünkü aynı tabirin içerisine girmektedir. Ben 
kendi görüşümü söylemiyorum, bu mevcut kanunda
ki hükmü ifade ediyorum. 

Bizim getirdiğimiz tasanda bundan farklı olarak 
bazı ayrımlar yapılmış. 'Birçok arkadaşlarımızın de
diği gibi, Komisyonda yapılmış bu ayrımlar. Altyapı 
tesisleri ile ilgili konularda sadece gelir ortaklığı se
nedi çıkarılabileceği, bunun haricindeki konularda 
iki yolun olduğu; bir tanesi, hisse senedi çıkarmak 
suretiyle devretme, diğeri de belli bir süre için kira
lama veya işletme hakkı vermek suretiyle çalıştırmak t 
aynı manaya geliyor. 

Aslında tarif yapılırken de, altyapı tesisleri şöyle 
tarif edilmiş : «Köprü, baraj, elektrik santralı, ka
rayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile 
sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve 
benzerleri» Demek ki bunlar da, baza arkadaşlarımı
zın dediği gibi, bunları satmak şeklinde de bir ka
nun değil. Şu mevcut kanun buna imkân verdiği hal
de, burada sadece bunlar için gelir ortaklığı senedi 
getirilmiş. 

Bunları söylemekten maksadım, mevcut kanun
lar mevcut yetkilerin çok dışında değil; yani dışında 
bir hadise getirmiyoruz, bilakis onlardan daha geri-
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de, eğer bir bakıma göre düşünülürse, geride bir nok
tada getiriyoruz ve yaptığımız iş sistemin sistemati
ğini kurmak. Bölük pörçük değildir, bir yerde top
lanıyor, hesabı kitabı belli oluyor. Denetlemesi de 
yine Yüksek Denetleme Kuruluyla yapılıyor, Meclise 
de geliyor. Her türlü soruyu da sorabilirsiniz, merak 
etmeyin. 

Şimdi benim merak ettiğim; bu kanun böyle ol
duğu halde, Anamuhalefet Partisi başlangıçtaki ba
zılarının söylediği yumuşak tutumunu bırakarak, 
biraz sertçe bir muhalefet yapıyor. Aslında muhale
fet yapmıyor. Gördüğüm hadise şudur : Halkçı Par
ti kendi programını burada söylüyor. 

Şimdi programlarını açacağım, oradan bazı şey
leri okuyacağım. Halkçı Parti Programında §u şekil
de bazı cümleler var : «Devlet özellikle, başlıca ka
mu hizmetlerinin gereği olan temel ekonomik işlet
meleri ve geleneksel devlet tekellerini bizzat kurar 
ve çalıştırır. Devlet, bunlardan ayrı olarak önemli 
doğal kaynakların işletilmesinde, özel tekelciliği ön
lemek için gerekebilecek alanlarda ve (bir nokta da
ha var; deminden beri arkadaşlar söylüyorlar) strate
jik açıdan önem taşıyan sanayilerde, savunma sa
nayiinin dış politikayı etkileyebilecek veya iç ve dış 
güvenlik bakımından tehlike doğurabilecek dalla
rında devlet tekelini kurar. Bunlar dışında, devlet, sa
nayileşmenin başlıca göstergelerini oluşturan demir -
çelik, makine, teçhizat gibi ağır sanayi dallarıyla 
enerji üretimini ve çeşitli ulaşım kapasitelerini ye
terli düzeye çıkarmak için gerekli önlemleri alır.» • 
Burada da bitmiyor; «Ekonomiyi yönlendirmek bakı
mından önem taşıyan ara mallarıyla yatırım mal
lan sanayii ve insan sağlığı» vesaire diye gidiyor. 

HALÎT BARIŞ CAN (Sinop) — Devam edin efen
dim; bir sonuca gelin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL «Devamla) — De
vam edeceğim, aynı şeyleri söylüyoruz; sizin propa
gandanızı yapmayalım. 

HALÎT BARIŞ CAN (Sinop) — Sonuca gelme
diniz ama Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Söyleyeceğim, söyleyeceğim efendim; merak etmeyin 
söyleyeceğim... 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — «İnsan sağlığından» 
da okuyun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«İnsan sağlığından» da okuyayım; merak etmeyin, o 
kadar propagandanızı yaparız. (HP sıralarından gü
lüşmeler) 

«Sanayi ve insan sağlığı ile ilgili sanayi ürünleri 
üretimi dallarında etkinlik taşır ve ülke yararının ge
rektirdiği durumlarda özel kesimin bu alanlardaki 
girişimlerini sınırlayabilir»; söylenen bu. 

Şimdi müsaade ederseniz, bizim kendi programı
mızda ne var? Bizim kendi programımızda, hemen 
daha «Program» diye koyduğumuz birinci kisımda 
ve Seçim Beyannamemizde «İşsizlik» bölümü altın
da, «İşsizliğin önlenmesinde birinci grup iç tasarruf
ların artırılması yoluyla ve gönüllü tasarruflar» bö
lümünde aynen şöyle bir ibare var : «İktisaden geri 
ödeme gücüne sahip altyapı projeleri işletmeye alın
dıktan sonra halka açılacaktır. Örnek olarak, Boğaz 
Köprüsü, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
gibi tesisler - örnek diyorum - değerlendirilerek gü
venilir, devamlı ve enflasyona karşı korunan şartla
rı haiz hisse senetleri kısmen halka satılabilir. Bu
radan elde edilecek paralar ile ikinci köprü, Karaka-
ya, Atatürk Barajı gibi projeler süratle tamamlanır. 
Bunlar da halka açılabilir. Bu şekilde tasarruflar de
vamlı olarak artırılır ve yeni projeler vasıtasıyla...» 
bu şekilde devam ediyor. 

Şimdi geliyorum Kamu İktisadî Teşebbüslerine. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri konusunda da söylediği
miz şey şu : 

«Partimiz ilke olarak vatandaşlarımızın kendi 
güçleriyle veya makul teşvik tedbirleriyle gerçekleş
tirebilecekleri yatırımlara Devletin doğrudan kay
nak tahsis etmesini doğru bulmamaktadır. Bu şekil
de mütalaa edilebilecek mevcut Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin tedricen millete devredilmesini uygun 
buluyoruz. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri için takip edeceğimiz 
politika açıklıkla belirtilmiş olmasına rağmen, bu 
politikanın gerçekleşmesinin zaman alacağı muhak
kaktır. 'Bu itibarla bir taraftan öngörülen hedeflere 
erişilmesine yönelik tedbirler alınırken, diğer taraf
tan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli 
işletmeler haline getirilmesi maksadıyla gerekli dü
zenlemeler yapılacaktır.» 

Bunları söyledikten sonra, «Kamu iktisadî Te
şebbüslerine bağlı bazı işletmelerden başlayarak, bu 
işletmelerin anonim şirket haline getirilip hisse se
netlerinin halka satışının sağlanması, bu hususun 
reaîize edilebilmesinde sermaye piyasasının geliştiril
mesi için alacağımız genel tedbirlerle "birlikte, men
kul değerlerin satışını teşrik edecek vergi düzenleme
lerinin önemli rolü olacaktır.» 
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Şimdi dikkat ederseniz, biz kendi programımız
da olan şeyleri aynen yapıyoruz. Eğer biz bu prog
ramın aksine 'bir şey yapmış olsaydık, işte o zaman 
bizi tenkit etmeniz lazımdı. Gayet tabiatıyla bizim 
burada Ana Muhalefet Partisinin ana programının 
icraatını yapmamız mümkün değildik*. Onu, size kıs
met olursa söylediğiniz gibi gelirsiniz, o vakit yapar
sınız; ama ille bize yaptırmaya kalkmayınız. 

Şimdi bir konu daha var. 
Aslında söylemek istemiyordum, MDP'nin Prog

ramında bu Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ilgili bu 
bölüm bizimkine çok yakın, çolk farklı değil; ama 
nedense bir yanlışlık yaptılar, ondan .sonra da o yan
lışlığı bir türlü düzeltemiyorlar. Şimdi karşı çıkıyor
lar ve bir de tez tutturulmuş, bilemiiyorum, ben dik
kat edemedim, hangi arkadaşınız söyledi, MOP'den 
mi yoksa HP'den mi, «'Biz ikimiz bir arada yüzde 
53'ü temsil eden muhalefetiz» diyor. Şimdi bu ikisi 
nasıl toplanıyor anlayamadım, yani biraz bu elma ile 
anmutun toplanması gibi değil mi?. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Biz demedik Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yır, siz demediniz, ben de onu tavzih ettim; dedim 
ki, anlayamadım. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Biz sağcı bir 
partiyiz, muhalefet ayrıdlır biz ayrıyız: 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Siz 
demedinizse buradan söylediler, bilmiyorum. Şimdi» 
bunu 'birkaç kere kullandılar; «Biz ikimiz yüzde 53 
muhalefeti temsil ediyoruz» dediler. (MDP şifaların
dan «İktidara verilmeyen oylar olarak bahsedildi Sa
yın Başbakan» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — İktidara veril
meyen oylar olarak?... 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Evet efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Hesap makinesine vuruverelim Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL '(Devamla) — 

iDefhal, cebimde hesap makinesi var; ama ikisi top
lanmıyor, elma ile armut gibi. Toplansa, dediğiniz 
doğru olur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar.) 

Şiımdi, bakınız ben size bir şey sorayım, gayet 
basit; eğer MDP, ilk seçimlerdeıf önce tahmin ettiği 
gCbi iktidar olsaydı, sizin reyler yine onlarla topla
nacak mıydı?. O vakit de ana muhalefet mi olacaktı
nız; yoksa iktidarın yanında mı olacaktınız?. (HP 
sıralarından, «sandığa atılanlar elmalar, armutlar de-
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ğil Sayın Başbakan» sesleri.) İşte onun için toplan
maz olduğunu söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün biraz sert muha
lefet yapılıyor dedim özellikle Ana Muhalefet Parti
sinden. Aslında bunun sebebi nedir diye de düşün
düm. Vaktiyle bir televizyon programında '.Sayın Calp 
ile karşı karşıya geldik, konu köprü satışı hikâyesi 
idi. O, «sattırmam» dedi, ben «satarım» dedim. Şim
di öyle anlıyorum ki, bu hikâyeden dolayı Halkçı 
Parti puan aldığını zannediyor. Yanılıyorsunuz bey
ler. Aynı tezi tutup da devam ederseniz, bu seçimde 
neticeniz daha evvelki seçiimdiekine benzemez. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bu inanç me
selesi Sayın Başbakan, biz inançlarımızı söylüyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Atatürk'ün felsefesi bunlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tamam, tamam programınızı söylediğinizi söyledim 
zaten. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sizin oylarınızı 
da göreceğiz Sayın Başbakan. 

BARBAKAN" TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yalnız, ben size yardımcı olmak istiyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Biz de size 
yardımcı olmak istiyoruz Sayın Başbakan. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Gölge etme baş
ka ihsan istemez Sayın Başbakanım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tabiatıyla, merak etmeyiin, merak etmeyin. 

' GÜNİ3ELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bu memleket
te oy yerine adam topluyorlar Sayın Başbakanım, onu 
engellemek istiyoruz biz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi endişem şu : Ser? muhalefet konusunu maale
sef dışarıdan telkin edenler var. Ben buna dikkat edi
yorum, önümüzde de seçimler var, çok yakınlaştı... 

ONURAL »ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Telkine muhtaç değiliz Gayın Başbakan; biz görevi
mizi yapıyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, size telkin edilebilir, değer veya değmez; 
kabul eder, etmezsiniz. Ben sadece hatırlatıyorum. 
Bu sert muhalefetin neticesinde tabiî iç ve dış mu
halefetler var, onu da biliyoruz. Biz hakikaten yar
dımcı olmak isteriz. Sert muhalefet yapın, biz de kar
şılarız merak etmeyin. Sert muhalefetten endişemiz 
yoktur. Bizim kendi görüşlerimiz var, görüşlerimi
zin ne olduğunu ifade ettim. 
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Bu kanunu getirirken esias esprimiz şudur : Yur
dun her tarafını sizler gibi gezdik. Ben 67 vilayeti 
gezdiğimi ifade ederini. 3'50'den fazla da ilçeyi gez
dim. Gördüğüm, enteresan bulabileceğiniz, her gitti
ğim y£rde, özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Ana
dolu'da insianlarm bizlerden yardım istemediği; «yar
dım edin» demiyorlar, «Bize iş verin» diyorlar. İşsiz
liğin bu memlekette çok önemli bir dert olduğunu biz 
biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Şu meseleyi bir an 
evvel halletmenin yollarım arayalım. Bu memleketin 
insanları yurt dışına gidip en zor şartlar altında ça
lışmak için hazırdırlar; arrta omlara 'bir imkân veril
sin. Biz bu memlekette bu insanlara muhakkak yeni 
iş sahaları açmaya mecburuz. Bunu yaparken de 
enflasyoniiSt bir politikayla yapamayız; çünkü enf-
lasyonist bir politika, yani para basarak, Devleti zor
layarak, vergileri artırarak yapmamız da mümkün 
değildir. Gönüllü tasarrufları teşvik edeceğiz. Onun 
için ifade ettim : Köprü orada duracak, bizim işsiz 
insanımız bakacak. Olmaz öyle şey. Biz onları da sa
tarız, öbürlerini de satarız; yenilerini yaparız, hiç 
merak etmeyin. Köprü de orada duruyor, baraj da 
orada duruyor, başka bir memlekete de hizmet etmi
yor, gene bu memlekete hizmet ediyor. Onun için bu 
kanunda lütfen yardımcı olun, karşısına çıkmayın. 
Bu seçimde iyi netice almak istiyorsanız hep beraber 
bu kanuna destek verin. 

Bunu söylemek için geldim, çok teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; ben kaldığım yerden devam etmek isti
yorum. 

Sayın Başbakanımız, «Siz kendi programınızı sa
vunuyorsunuz, biz de kendi .programımızı savunuyo
ruz» buyurdular. Şu söylediğim şeyler, ki arkadaşla
rımın söyledikleri de, diğer grup sözcülerinin söyle
dikleri de program meselesi değil; siyasî partilerin 
programlarının ötesinde bir de Anayasa var, ona da 
uymak mecburiyetindeyiz. Siyasî partiler programla
rını yaparken Anayasayı tam hesap etmemiş olabi
lirler, ama Meclisin önüne o programları getirdikleri 
zaman, Anayasa kurallarına uyup uymadığını araş
tırmak zorunlu hale gelir. O bakımdan üçüncü bir 
noktanın konuşulduğunu arz etmek istiyorum; Ana
yasa karşısında bu yasanın durumu nedir? 

Uygulamada ne netice vereceğini birçok tecrübe
li devlet adamları, bakanlık yapmış arkadaşlarımız 
burada açık, anlaşılır bir şekilde ortaya koydular. 

Bunun tersini de hiç kimse şu ana kadar söylemedi 
benim izleyebildiğim kadar, ki hepsini izliyorum. 

Şimdi, kaldığımız noktadan devam edersek, 1982 
Anayasamızın Başlangıç bölümünde, «Bu Anayasa: 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve 
eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik 
anlayışı ve O'nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 
fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhu
na bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp 
uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından, demok
rasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisi
ne emanet ve tevdi olunur» denmek suretiyle Atatürk 
ilkelerinin bu Anayasanın ruhu, özü olduğu belirtil
miştir. Bunlar arasında, bu emanetler arasında, KİT' 
ler de bulunmaktadır. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde, «Türkiye Cum
huriyeti, başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, sosyal bir hukuk devletidir» denmektedir. «De
ğiştirilemeyecek hükümler» başlıklı 4 üncü maddede 
ise, «Anayasanın 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin 
nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirile
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez» denmektedir, 
«Devletin temel amaç ve görevleri» başlıklı 5 inci 
maddesinde, «Devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
Milletinin bağımsızlığını korumak, kişilerin ve toplu
mun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal (özellikle üzerine 
basarak söylüyorum) hukuk devleti ve adalet ilkele
riyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, eko
nomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır» 
denmektedir. 

35 inci maddede, «Herkes, mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı ama
cıyla, kanunla sınırlanabilir» denmektir. Eğer liberal 
devleti kabul etmiş olsaydı, bu ikinci cümleye «Bu 
haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınır
lanabilir» ibaresi konulmazdı; «Mülkiyet hakkı mut
lak surette uygulanır» derdi; eski Anayasalar böyle 
söylemektedir: «Mülkiyet hakkının kullanılması top
lum yararına aykırı olamaz.» 

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler bölümün
de, «ailenin korunması, kıyılardan yararlanma, çift
çiye toprak sağlama, tarım, hayvancılık dallarında 
çalışanları korumak, kamulaştırma, tarım reformu, 
kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin dev
letleştirilmesi, özel teşebbüs kurma serbestliği ve Dev
letin, özel teşebbüslerin millî ekonominin gerekleri
ne ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirle
ri alması» konularından bahsedilmektedir. Sosyal 
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devlet olduğu içindir ki, özel teşebbüsü serbest bı- ı 
rakmamış, özel teşebbüsü kurma serbestliğini koy-
muş ve «Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak 
tedbirleri alır» diye de bu hükümleri ilave etmiş. 

Çalışma hakkı; dinlenme, sendika kurma, toplu 
iş sözleşmesi, grev, ücrette adalet, sağlık hakkı, çev
renin korunması, konut hakkı, gençliğin korunması, 
sosyal güvenlik hakkı, yabancı ülkelerde çalışan Türk 
vatandaşların korunması; Devletin, Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel ida
re esaslarına göre memurlar eliyle yürütülmesi; Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin Anayasadaki varlığını 
gösteren 161 inci madde, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin denetimi 165 inci madde, planlama, piyasaların 
denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi, tabiî servet j 
ve kaynakların aranması, işletilmesi, ormanların ko
runması ve geliştirilmesi, orman köylüsünün korun
ması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, tüketiciler ile 
esnaf ve sanatkârların korunması. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın çeşitli madde
lerine serpiştirilmiş olan 2 nci maddedeki sosyal dev
let ilkesi bu şekildedir. Şimdi İktisadî Devlet Teşek
külleri Anayasada bu sosyal ilke gereği yer almış ve 
sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek için bir araç 
olarak kabul edilmiştir; hem Atatürk tarafından, hem 
de 1961 Anayasası ve bugünkü Anayasa tarafından. 

Şimdi buraya getirilen yasa bir tek köprü yasası 
değildir; bir köprünün gelirinin nasıl dağıtılacağı, ya
hut gelirinden nasıl istifade edileceğine dair bir yasa 
değildir. Getirildiği şekliyle 9 madde; Sayın Melen'in 
de ifade ettikleri gibi, Komisyonun tasarruflarıyla 
16 maddeye çıkmış; fakat bugün de, şu anda da tam 
olmayan bir yasadır, ama istediği şey, bütün Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin ve İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin tasfiyesini öngörmektedir; yani özelleştirme
sini öngörmektedir, devletleştirme değil. Anayasada 
devletleştirme var sosyal devlet ilkesi olarak; ama 
özelleştirme yapmak istemektedir tümünü. Hangisi
ni yapacaktır, hangisini yapmayacaktır, bu belli değil- I 
dir; ama bu kanunun bütün bunları içerdiği, içine 
aldığı ortadadır. Bu, açıktan açığa Anayasaya aykırı 
bir hükümdür. 

Şimdi, sosyal devleti bir ilim adamı nasıl görü
yor; bir siyasetçi olarak ben, naçiz bilgilerime göre 
böyle görüyorum. 

«Sosyal devlet, kişiyi ekonomik hayatta yalnız 
bırakmayan devlettir. Bu devlet ekonomik hayatı dü
zenler. Üretimi, fiyat iniş çıkışlarını, yatırım oraiıla-
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rını, insan gücü kullanımını, dış ticaret dengesini 
kontrol eder ve sorumluluk yüklenir. Plancıdır. Ka
mu kesimine ağırlık verir. Bu devleti, üretim araçla
rının özel sahipleri tek ve hâkim kudret olarak kont
rol edemezler. Aksine, devlet onları kontrol etmekle 
ödevlidir. Yatırımları saptayan kararlara hâkim ola
mazlar. Fakat özel kesim vardır; kamu kesimine 
oranla ikinci plandadır. Eğer devlet özel kesimin 
kontrolü altına girerse, sosyal niteliğini kaybeder. 
Sosyal devlet millileştirmecidir. Kapitalist özel mülki
yeti ve özel işletmeyi topluma mal eder ve millileş
tirmeyi sosyal reformların aracı sayar.» 

Bir ilim adamının da sosyal devleti anlatış tarzı 
budur. Bunun unsurlarını Anayasamızda tamamıyla 
görmüş bulunmaktayız. Bu nedenle-bu yasa Anaya
saya açık bir şekilde aykırı bulunmaktadır. 

Bir başka noktaya daha bu madde dolayısıyla te
mas etmek istiyorum. Bu yasa ile sayılarını burada 
söyleyemeyeceğim; fakat listesi 22 Ekim tarihli Res
mî Gazetede yazılı Kamu İktisadî Kuruluşlarının, 
Hükümete yetki verilmek suretiyle, daha doğrusu 
Hükümetten bazı bakanlara yetki verilmek suretiyle; 
Hükümete ve bir kurula yetki verilmek suretiyle artık 
bir defa daha Meclis önüne gelmeden; mesela, Sü-
merbank farz edelim tasfiye edilmek isteniyor, artık 
buraya gelinmeyecek bu yasaya göre. Çünkü, bu 
maddeyi tamamlayan bir maddeye göre, bu kanuna 
aykırı diğer kanunların bütün hükümleri mülgadır, 
denilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ilk İktisadî Devlet Teşek
külü olan Sümerbank'ın bir Kanunu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız kalmış
tır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu kanun birçok maddeden oluşmaktadır. Diğer 
benzer kuruluş kanunları da birçok maddeden oluş
maktadır. Ana kanunda İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ancak bir kanun 
ile düzenlenebileceğini? kaldırılmasının da (yapılması 

'gerekir ise) öyle yapılacağını ifade etmektedir. Bu 
bizim ülkemizde böyle olduğu gibi, kamu iktisadî te
şebbüsleri İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de de mev
cuttur; o ülkelerde de bazı tatbikatlar olmuştur, o 
tatbikatlarda böyle genel bir yetki kanunu ile çözüm
lenmemiştir. Her konu gelmiştir; o konunun ki, Sü-
merbankın ne özelliği varsa, o özelliği üzerinde duru
larak Meclis tasarrufta bulunmuştur. Yoksa, benim 
kanımca bu yasalara göre, bu tatbikata göre çıkar
dığınız bu yasanın o maddeye göre de işlememesi çok 



T. B. M. M. B : 38 

mümkündür, işlememesi lazımdır. Parlamentonun bu ı 
konudaki yetkisini ortadan kaldırmaması lazım ge
lir. 

Değerli milletvekilleri, denetlemenin de yapıldığı 
iddia ediliyor. Başbakanlık Denetleme Kurulu, ismi 
üzerinde Başbakanlığa bağlı bir denetleme kurulu
dur. Sayıştay ile Başbakanlık Denetleme Kurulu ara
sında çok büyük bir fark vardır. Esas itibariyle Baş
bakanın emrinde olan bir kurul, bu kuruluşları da 
denetleyecektir. Benim, konuşmalardan ve komisyon 
müzakerelerinden anlayabildiğim husus budur. Bu 
da yanlış bir tutumdur, hukuk kurallarına aykırıdır. 
Hem başında olacaksınız, hem de o sizi kontrol ede- I 
cek... Gerçi sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi- j 
ne geleceği ifade ediliyor; ama o kurulların nasıl iş
lediğini bilen bir arkadaşınız sıfatıyla arz ediyorum, 
onun teferruatına girilmesine imkân yoktur. Bütün 
ayrıntılar Denetleme Kurulu tarafından yapılıp ge
tirilecektir. O bakımdan bunun da doğru olmadığı 
kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (HP sıralarından 

alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu?... Yok. 
(Sayın Fenni Islüımyeli?... Yok. 
Sayın Mahmut Akkılıç, buyurun efendim, 
MAHMUT AKK5LIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilli arkadaşlarını; Sayın Başbakan bu- I 
rada Hükümet Programını ofcumalk suretiyle millete I 
neleri vaat ettiklerini, meleri yapmak istediklerini 'açık- I 
ladılar ve onu tahakkuk ettirmek içlinde bu kanun ta- | 
sarısını buraya, getirdiklerini ifade ettiler. Gayet ta
biî, iktidar olan bir parti açısından, kendileri açı- I 
sından doğru kabul edilebilir. .. I 

Arkadaşlarımızın çoğu kanunun içeriğiyle adının 
arasında aykırılık olduğuna değindiler ve hatta gerek 
1 inci «radde, gerekse 2 nci madde üzerinde konuşan I 
arkadaşımız Sayın Ülker, Anayasaya aykırı olan hu
susları da mükemmel bir açıklıkla ifade ettiler. 

Şimdi ben bazı teknik konulara değinmek işitiyo
rum ve öncelikle Sayın Maliye Bakanının, biraz ev- I 
vel Sayın Sadiklar'a cevap vermek üzere kürsüye çık- I 
tığı zaman söylediği sözleri o tatlı, devamlı tebes
sümlerine biraz yakıştıramadığımı ifade etmek istiyo
rum. Şöyle : I 

Sayın Sadıklar, bu kanunun yanlışlıklarla dolu I 
olduğunu, ileride büyük problemler yaratacağını ifa- I 
de ettiler. Sayın Bakan da dediler 'ki, biz bunu mah
sus böyle getirdik ki, siz çalışasınız diye. Ama düzelt- | 
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msye gelince hayır; yani yanlışlıkla devam etmeye 
ısrarlıyız demek istediler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Yanlış... 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Yanlış mı 
söylüyorum?. Zabıttan aynen çıkarabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, diyorlar ki, biz tasarruf 
yaptırmak suretiyle daha fazla baraj, daha fazla köp
rü, daha fazla tesis kurmak istiyoruz. Peki, ben gayet 
samimi olarak sormak istiyorum Üayın Hükümete : 
Acaba bu umduğunuz veya arzu ettiğiniz yeni tesis
leri neden toplamak istediğiniz sermaye ile kurmak 
istemiyorsunuz?. Tasarruflarla yeni tesisler kurmak 
istiyorsanız, neden bu tasarruflarla yeni tesisler kur
muyorsunuz da, Devletin rayına oturmuş, Devlete kâr 
getiren müesseseleri satmak suretiyle, Devletin malı
nı satmak suretiyle 'belli olmayan bazı teşebbüslere 
girişmek istiyorsunuz?. Bunu doğru bulmuyoruz efen
dim. 

Sayın Maliye Bakanı yine bir konuşmasında bu
rada belirttiler, dediler ki, (Ben de aynı kanıdayım, 
notlarımda yardı.) «Bugün özel teşebbüsün büyük 
çoğunluğu, yüzde 8<X - 90'ı devlet bankalarından al
dığı krediyle yaşamaktadır.» öyle değil mi Sayın Ba
kan?. Evet. Peki, krediyi alıp yeniden slizden Dev
letin bir teşekkülünü mü satın alacaklar?. Anlamıyo
rum ben. (ANAP sıralarından «Siz anlarsınız» sesle
ri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, hatibe müda
hale etmeyin efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bakın, dik
kat ederseniz ben gayet sakin konuşuyorum, dinle
menizi de rica ediyorum; değil mi arkadaşlar?.. 

Uyarınıza teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi arkadaşlar, bu sa'tmak istediğiniz zümre 

kim? Hani seçim bildirgelerinizde bir ortadirekten 
bahsediyordunuz, ona mı satmak istiyorsunuz arka
daşlar? Değil. Hem ben size bir şey söyleyeyim; maa
lesef yine Sayın Maliye Bakanı burada konuşurken, 
madenlerin satılacağından da bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar* Kamu İktisadî Teşebbüs
leri olmadığı sürece özel teşebbüs insafsız olur. İşte 
bahsettiğiniz o ortadireği ezer. Neden ezer? Maden 
Kanunu görüşülürken, (Sayın Balıkesir'li, Bursa'lı 
ve Kütanya'lı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum) 
bor, madenleri üzerinde konuşuyoruz. O zamanın Ba
kanı çıktı kürsüye, açıkladı. Maden Dairesi her yıl 
maden rezervlerini sorarmış, usulden. Soruluyor; «Ne 
kadar bor madeni rezervimiz vardır?» Devletleştiril
meden evvel. Devletin arşivlerinde var bunlar arka-
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daşlar. Bir de ayrıca fotoğraflar vardı, ben o fotoğ- I 
rafları istedim de alamadım, korkuyorlar vermeye; I 
o zaman almıştım, Danışma Meclisi sırasında. 5 mil
yon ton 'bor madeni rezervimiz olduğu bildirilmiş; 
özel sektör dindeyken. Tamam mı?.. Ama, devlet- I 
lçştirildikten sonra rezerv ne Ttadar biliyor musunuz? I 
Ne tahmin edebilirsiniz?.. (ANAP sıralarından «50 
milyon, 500 milyon ton» sesleri) I 

Biraz daha gider misiniz?... 1 milyar 200 milyon I 
ton. Sayın Başbakan bilirler tahmin ediyorum bu ra- I 
kamları. Bu rakamlar devletin arşivinde mevcuttur. 
5 milyon ton; 1 milyar 200 milyon ton... Devletin 
yaptığı sondajlarla tespit edilmiştir. 1981 rakamları J 
beyler, 1981... 

«Hiçbir zaman namuslu ve gerçek çalışan bir özel 
sektöre karşı değiliz; ama Devletin mutlaka kontro- I 
lü altında olmasından da yanayız, tşte böyle kendi I 
başına bırakırsanız 1 milyar 200 milyon tonluk rezer- j 
vi 5 milyon ton^ olarak bildirir. 

Geldim ikinci bir konuya; ortadireğe: Arkadaş
lar, biliyorsunuz bizim halkımız maalesef çok yeter- I 
siz beslenen '(Bizler de dahil) bir millet. Yetersiz bes- I 
lenme dertcen, dengeli 'beslenmeyi kastediyorum, ek- I 
mekle beslenen bir toplumu kastetmiyorum. Sağlık I 
Bakanımız da burada, o konunun genel müdürlüğü- I 
nü de yapmıştır. I 

Eğer biz Et ve Balık Kurumu ve Süt Endüstrisi I 
Kurumu gibi kurumları özel sektöre satarsak, işte I 
bugüne kadar -dengesiz beslenen o ortadirek dediği
niz zümre, bundan sonra temelden dengesiz ve ye- I 
tersiz beslenecektir. Nasıl? Burada diyorsunuz ki, bu 
para ile, 'tasarruflarla konut yaptıracağız. Arkadaşlar, I 
yaptırdığınız konutların içerisine hasta ve geri zekâlı I 
insanları sokacaksanız, o konutlardan vazgeçin... I 

İSMAİL ÜfâDÜL -(Edirne) — Estağfurullah... 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Eğer biz 
halkımızı dengesiz beslersek o insanlar geri zekâlı I 
olur arkadaşım. Ben bu işin ilmini yapmışımdır. (HP I 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Varsa içinizde benimle bu konuda yarışacak, bu- I 
yursun... (ANAP sıralarından «Estağfurullah» sesleri) I 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi şuna gdiyo- I 
rum : Her ülkenin kendine göre ekonomik modeli, 
halkını yönetimi olmalıdır. 'Sayın Hükümete şunu I 
sormak isterim : Dışarıdan alınan her modelle bu I 
ülke beslenmeye, bu ülke yönetilmeye kalkılırsa ger
çekten yazık olur bu millete. Neden? özel sektörün I 
elinde bir litre süt kaça satılıyor biliyor musunuz; I 
280 lira. Ama üreticiden, bütün mahrumiyetlerine | 

— 229 

28 . 2 . 1984 0 : 2 

katlanarak üreten o vatandaştan 47 liraya satın alı
yor, size ve bize 280 liraya satıyor arkadaşlar. Bunu 
ben bile içemiyorum, nerede kaldı sizin o, ortadirek 
dediğiniz, 15-20 bin lira alan vatandaş içsin. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
sabahleyin üç partinin mensupları ile AET Komis
yonu konusunu görüşüyorduk. AVrupa, her halükâr- \ 
da siyasî engellemeler yapmak suretiyle bizim bütün 
ürünlerimizin ihracına mani oluyor; elma TIR'ları-
mızı sınırdan geri döndürüyor, bilmem tekstilimize 
şunu yapıyor, şu malımıza bunu yapıyor... Eğer biz 
yarın Et ve Balık Kurumunu, Süt Kurumunu veya 
Demiryollarını yabancılara satarsak, biri beşe çıka
racaktır. Bugün köprüden geçiş 100 lira ise, yann 500 
liraya çıkaracaktır. (ANAP sıralarından «Çıkarsın» 
sesleri) 

Müsaade buyurun size bir örnek göstereyim. İz
mir'de belediyenin ya da Özel idarenin elinde olan 
bir |kraj özel sektöre satıldığı günün ertesi günü, 50 
liralık garaj bedeli 100 liraya çıkarılmıştır. Eğer bu
nu yarın insanın sağlığı ve beslenmesiyle ilgili kuru
luşlara da teşmil edersek, işte o zaman kızılca kıya
met kopar ve bugüne kadar zaten dengesiz beslenen 
balkımız, temelden sağlıksız bir toplum haline gelir. 
Bir defa bu hatayı yaptıkmı, ondan sonra belki 50 
yılda, 100 yılda bu hatayı düzeltemeyiz arkadaşlar. 

Size şunu söyleyeyim : Diyorsunuz ki, «Dışarı
daki işçilerimizin parasıyla bunu çevirebiliriz»; Arka
daşlar, iki ay önce mark 100 liraydı şimdi 120 liraya 
çıktı. Yani ayda yüzde 11 artış yapıyor, bir. 

ikincisi, banka faizlerini yükşdttiniz. Bu banka 
faizlerinin üstünde bir kâr sağlayabilmeli ki burayı 
satın alan kimse, haliyle buraya para yatırsın. Âtsi 
takdirde mümkün değil yatıramaz. Bu kadar yüksek 
faiz ya da yüksek gelir olduktan sonra, bunun o or
tadireğe yansıması iki katı daha fazla olur; ama iş
çiye ücret vermeye gelince haftalardır münaşakalar 
yapılıyor, «Yüzde 25 mi olsun, yüzde 26 mı olsun?» 

MÜNİR FUAT, YAZICI (Manisa) — Bilmediğin 
konuyu konuşma. (Gürültüler) 

MAHMUT AKKILIÇ '(Devamla) — Sayın göz
lüklü arkadaşım, eğer bir fikriniz varsa buraya teşrif 
ediniz. Bakın hep buraya çıkıp söylüyoruz. Biz sizi 
hep sükûnetle dinliyoruz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 
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Ben, merak etmeyin, sizin ekonomist olan mühen
disleriniz kadar aynı zamanda ekonomist bir hoca
yım da. Anladınız mı?.. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, lütfen sözümü kesmeyin de kısa sü
rede konuşmamı bitireyim, size de söz sırası gelsin; 
olmaz mı? 

'Muhterem arkadaşlar, gerçekten daha önce ko
nuşan arkadaşlarımızın 'belirttikleri gibi, büyük hata 
yapıyoruz. Bu hatanın bundan böyle düzeltilmesi 
için faturası çok ağır olur. Neden?.. «Dış ticareti ba^ 
sitleştirmek için 3000 sayfayı 15 sayfaya indireceğiz» 
dediniz, gerçekten indirdiniz; ama 1 ay içerisinde 
375 sayfaya çıktı. Bundan haberiniz var mı? Bütün 
yayınladığınız bildirgeleri 'getiriniz, tamam. Yarın bu 
da aynı kazaya kurban giderse, buradaki gayretleri
mize yine yazık olur. Gayet tabii, Sayın Melen'in 
dediği gibi, kararınızı vermişsiniz. 

Sayın Başbakan, niye üzüldünüz bizim sert mu
halefet yapışımıza? Bu Millet bizi bunun için seçti 
ve Devlet bize para veriyor, mecburuz inancımızı, 
doğru gördüğümüzü söylemeye. 

BAŞBAKAN TURGUT OZAL (İstanbul) — 
Üzülmedim, üzülmedim; insaflı muhalefet yapin si
ze de faydası olsun dedim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bir dakikanız kaldı. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Tamam efen

dim, 'bitiriyorum. 
Size doğru yolu göstermeye ve görevimizi yap

maya mecburuz, ama kabul edersiniz, ama kabul et
mezsiniz, o sizin bileceğiniz iş. Bunun hesabını da 
tabiî yarın yine siz vereceksiniz arkadaşlar. Şunu bi
lesiniz ki, biz sizin attığınız bu yanlış adımda ortak 
değiliz. Gönül isterdi ki, o sizin bahsettiğiniz orta-
direğin yararına gerçekten makul, gerçekten tutarlı 
kanun tasarıları ge'tirseydinizdâ biz de sizinle beraber 
olaydık, 

^Hepinizi saygılarla selamlıyorum, teşekkür ede
rim. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. •• 
Şimdi madde üzerinde verilmiş olan değişiklik 

önergeleri vardır, geliş sırasına 'göre okutuyorum : 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 

Başkan 2 nci madde hakkında konuşma talebim var-
dı.okumadınız. 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Çakırefe şahısları 
adına iki sayın milletvekili sizden evvel söz istemiş
lerdi ve konuştular efendim. Bir başka sayın millet
vekiline söz vermemiz mümkün değildir. 

önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesi ile, 

Kamu İktisadî Kuruluşları ile İktisadî Devlet Te
şekküllerine ait müessese, işletme, 'bağlı ortaklık ve 
benzerlerinin hisse senetlerinin ve işletme haklarının 
yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere devri öngö
rülmektedir. 

Kamu hizmeti ağır basan, tekelciliği önlemeye 
yönelik veya stratejik mal ve hizmet imal edenler 
dahil Kamu İktisadî Kuruluşlar ile İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve ait müessese, işletme, bağlı ortaklık 
ve benzerlerinin hisse senetleri ile işletme haklarının 
yerli ve yabancı muayyen kişilere devrinin, hizme
tin «kamu» vasfını kaybettirmesi itibariyle sosyal 
hukuk devleti anlayışına aykırı, millî güvenliğimize 
ters ve siyasî tarihimizde görülen dış tazyiklere mün
cer olacak sonuçlar doğurması itibariyle, Anayasa
mızın 2,5 ve 128 inci maddeleriyle, başlangıç bölü
münün üçüncü fıkrasına aykırı bulunduğundan 2 nci 
maddedeki «işletme hakkı» ibaresinin metinden çı
karılması ile hisse senedi çıkaracak iktisadi teşekkül
lerde (Tekelciliği önleyen, temel mal ve hizmet üre
ten, askerî ve stratejik bakımdan mal ve hizmet* üre
ten müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerleri 
hariç) ibaresinin «hisse senedi çıkarması» ibaresin
den sonra metne ilavesini arz ve teklif ederiz.. 

Saygılarımızla. 
Fenni Islimyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Eşref Akıncı Mustafa Çorapçıoğlu 

Ankara Balıkesir 
Rıfat Bayazıt M. Murat Sökmenoğlu 

Kahramanmaraş Hatay 
Memdüh Yaşa 

İstanbul 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesi; Kamu İktisadî Kuruluşları dahil, kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait her türlü altyapı tesislerinin 
gelirlerini, bu hizmetten yararlanan vatandaşlar aley
hine ve fakat muayyen yerli ve yabancı gerçek ve 
tüzelkişiler lehine devrini öngörmesi itibariyle Türk 
Hukuk Sisteminde müesses «kamu malı» ve, «kamu 
hizmeti» kavramlarını sarsarak, Anayasamızın 2 nci 
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maddesinde ifadesini bulan «Sosyal Hukuk Devleti» 
mefhumuna aykırı olması; ayrıca Osmanlı Devleti 
üzerinde fiilî ve siyasî tazyiklere yol açması itiba
riyle Cumhuriyet devrinde millîleştirilen imtiyazlı şir
ketlerin tekrar hortlamasına sebep olması; gene Ana
yasamızın başlangıç bölümünde yer alan «Atatürk'ün 
milliyetçilik' anlayışı {millî ekonomi) ve O'nun in
kılap ve ilkelerine aykırı ve aynı zamanda 5 inci 
maddesiyle kaldırılması öngörülen sosyal hukuk dev
leti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı
nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin» ih
dasına neden olması sebepleriyle Anayasamızla bağ
daşmayan hükümler taşımaktadır. 

Bu itibarla, 2 nci maddenin 2 nci satırındaki 
«her nevi altyapı tesisi» ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni İslimyeli 
Balıkesiıt 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş; 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ferit Melen 
Van 

Mustafa Çorapçıoğlu, 
Balıkesir 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğimiz sebeplerle 2 nci madde

ye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
«Bu kanun kapsamından Türk gerçek ve tüzel

kişileri yararlanırlar.» 
Fenni İslimyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Eşref Akıncı M. Murat S'ökmenoğlu 

Ankara Hatay 
Mustafa Çorapçıoğlu Rıfat Bayazıt 

Balıkesir Kahramanmaraş 
Turgut Halit Kunter 

Rize 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutuyor, işleme alıyoruz. 

Sayın Fenni İslimyeli ve arkadaşlarının önerge
sini tekrar okutuyorum : 

2 nci maddedeki «işletme hakkı» ibaresinin me
tinden çıkarılması ile hisse senedi çıkaracak iktisadî 
teşekküllerde (Tekelciliği önleyen, temel mal ve hiz
met üreten, askerî ve stratejik bakımdan mal ve hiz
met üreten müessese, işletme, bağlı ortaklık ve ben

zerleri hariç) ibaresinin, «hisse senedi çıkarması» 
ibaresinden sonra metne ilavesini arz ve teklif ede
riz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli ve arkadaş
ları • 

'BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi efen

dim? 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir). — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fenni İslimyeli. 
Sayın İslimyeli, süreniz, 5 dakikadır efendim. 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 2 nci madde üzerinde 'bir önerge ver
miş bulunuyoruz; bu önergeyle ilgili görüşlerimi kı
saca arz etmekte fayda mülahaza edüyorum. 

Gerçekte, kanun tasarısının Komisyondaki görüş
melerinde yapılan müzakereler cidden bir ölçüye ka
dar neticeli olmuştur ve "bazı mesafeler katedilmiş-
tir. Her şeye rağmen, öyle ümit ederim ki, buradaki 
görüşmelerin sonucu da kanun tasarısı üzerinde Ana
yasaya aykırı olan birtakım hükümlerin ayıklanması
na vesile olur. 

Hangi arkadaşım nasıl düşünürse düşünsün, bazı 
sözlerin gelmiş olmasına rağmen kürsüye gelirken, bu 
ümit içinde sözlerime devam ötmek istiyorum. Bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu müesseseyi yaşatmak, 
itidal göstermek, sabır göstermek zannediyorum he
pimizin başlıca vazifesidir. 

Şimdi, sayın üyeler; Sayın Başbakanın da bu 
noktada 'bir mehaz göstermek suretiyle yaptığı (konuş
mayı dinledim; ama hemen arkasından ifade etmek 
lazmı geliyor jki, bu Kanunun geçici 3 üncü madde
sinde gösterilen hassasiyete bir defa daha temas et
mek lazımdır. Bakın işletmelerin devrine müteallik 
birtakım takdirî hükümler bulunmasına rağmen bu 
kanunun geçici 3 üncü maddesi şunu ihtiva ediyor; 
«Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bağ
lı ortaklarının faaliyet alanları dışında kalan ve nor
mal piyasa koşulları içinde çıkarılmaları mümkün olan 
mevcut iştirak paylarının...» Gayet sanih; teşekkül-

— 231 — 



T. BTM. M. B : 38 28 . 2 . 1984 O : 2 

terin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bağlı ortak
larının faaliyet alanları dışında kalan iştirak payla-
fmm dahi çıkartılmasında Yüksek Kurula takdir hak
kı tanımaktadır. Şu halde, önemli olan bu müessese
lerin kamu hizmeti görüp görmedikleridir • 

Bir diğer kıstasa daha dikkatlinizi çekmek istiyo
rum: Tekelcilik amacını önlenmeye yönelik olanlar 
ile mal ve hizmet üretenler, stratejik mal ve hizmet 
üretenler 'koordinasyon kurulunun takdirine bırakıl
mış vaziyettedir. Hatta bu kanun biraz daha ileri 
gidiyor, iştirak paylan yüzde 36'nın altında bulun
sa dahi, kamu hizmeti görüyorsa feu iştirakler, bun
ların bünyede muhafaza edilmesi lazım geldiğine dair 
hükmü inşa etmiş bulunuyor. Şu halde bu 'hükümler 
karşısında önemli olan, bu teşekküllerin, 'İktisadî 
Devlet Teşekkülü olsun, Kamu İktisadî Kuruluşu ol
sun, kamu hizmeti görüp görmedikleri kıstasıdır. 
Önemli olan ölçü kanaatimce budur. Bunu dikkate 
ailiiradan bir noktaya varmak mümkün değildir. Ak
si takdirde Kamu İktisadî Teşekküllerinin ve Kamu 
İktisadî Kuruluşlarımın faaliyet alanına giren saha
larda birtakım tekel fiyatlarının yaratılmasına im
kân verecek bir vasatın hâsıl olması bahis konusu 
Olabilir. 

Bu itibarladır ki, önergemıizdeki hükümlere ittiba 
edilmesi lazım geldiği kanaatiyle tekrar sözlerime de
vam etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli, 1 daklikanız kalmış
tır efendim. 

FENNİ İSLİMYELİ (Devamla) — Evet efendim. 
Kanunlarda olabilir ki, birtakım boşluklar veya 

baltalar olur; ama önemli olan, ittiba edilmesi lazım 
gelen Anayasa hükümleridir. Şayet elinizde 1982 Ana
yasası varsa, hep birlikte titizlikle onun hükümleri
ne, onun sınırlarına, getirdiği' ahkâma mutlaka riayet 
etmek zorunluğu yardır. Meclislerin en büyük vas
fı, anayasaların hükümlerine sadakatle sarılmış olma-
larındadır. Yoksa, «ıBen yaparım, nasıl olsa hülküm 
ifade eder» veya «Nihayet gider Anayasa Mahkemesi 
bozar» noktasında bir hüküm, kanaaticme bu Mec
lisin manevî şahsiyetline gölge düşürecek bir unsur 
olabilir. 

Şimdi, bu noktadan hareketle biz diyoruz ki, 
«işletme hakkı» ibaresi imtiyaz verecektir, teikel fiyat
larının teşekkülüne se'bep olacaktır, hatta hatta Osman
lı Devrinden müntakil, Cumhuriyet devrinde önlen
miş olan birtakım imtiyazlı şirketlerin tekrar hortla
masına"' sebep olabilecektir. Bu İtibarla «işletme hak-
Ikı'nı metinden kaldırınız. 

Yine diyoruz ki, hisse senedi çıkarma ve bunun 
yanında gelirli hisse senetleri ihdasına müteallik olan 
hususlarda da mutlaka tekelciliği önleyen, temel mal 
ve hizmet üreten, askerî ve stratejik bakımdan önem
li olan müesseseleri, istetmeleri, bağlı ortaklıkları ve 
bonzerleri, bu kabil tasarruflarda dikkate alınız ve is
tisnaya tabi tutunuz. 

Biz bu önergemizi takdire sunuyoruz. Takdirle
rinizin ne ölçüde bizim yanımızda olacağını bilme-
ımekle beraber sizlerden istirhamımız, Anayasanın 
çizdiği hudutlar içinde tasarruf iç:n önerge istika
metinde oy kullanmanızdır. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

İkinci önergeyi okutup işleme alıyorum : 
2 nci maddenin ûkinci satırındaki «'her nevi alt

yapı tesisi» ibaresinin Imadde metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeü ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Komisyon okunan Önergeye katılı
yor mu?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN '(Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; biraz önce yaptığım konuşmada da 
arz ettiğim gibi, bilhassa altyapı tesisleri kamu hiz
metine tahsis edilmiş olan tesislerdir. Kamu' hizmeti
ne ta'hsils edilen tesisler bütün halka, bütün millete 
açık tesislerdir ve 'bunların daha çc4 parasız olarak 
halka arz edilmesi lazımdır veyahut bizde de yapıl
dığı gibi, faraza köprüden ücret alındığı gibi, az bir 
ücretle halkın istifadesine tahsis etmek lazımdır. Bun
ların gelirine dayanan bir senet çıkardığımız takdirde, 
iister listemez bu senede yüksek nispette bir faiz ver
mek zarureti karşısında bunları pahalılaştrrmaya mec
buruz. Yani halk, faraza bugün Köprüden 100 lira ile 
geçiyorsa, belki 1 000 lira ile geçme mecburiyetinde 
kalacaktır. 'Buna hakkımız olmamak lazım; yani ka
mu hizmetini bu şekilde ipotek altına almak, paha-
lüaştırmak yanlıştır. 
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Bir ayrı endişemiz daha vardır : Bu senetler te
davül edebilecektir, yabancıya satılabilecektir, ya
bancıların elinde toplanabilecektir. İleride bu grup
ların Devlet üzerinde tazyik yapmasına sebep olu
ruz. Sayın Maliye Bakanı, efendim, umumî heyetleri 
yok, katılamazlar falan dedi. O yolla katılamazlar; 
ama başka yolla tazyik yapmak suretiyle (Nihayet 
bir tazyik grubudur) kamu hizmetinin pahalılaşması
na noden olabilirler. Bu nedenle bunları çıkarmak 'is
tiyoruz. 

Bir ayrı nokta, ki belki başka maddede arz etmek 
daha doğru olur, değerli arkadaşlarım; bu senetleri 
süresiz çıkarıyoruz. 'Bugün Devlet istikraz tahvilleri
ne yüzde 42 faiz veriyor. Binaenaleyh, o seviyede 
bir faiz vermek zaruretindeyiz. 

Şimdi, 'bir istikraz yapıyoruz, yüzde 40 faiz ve
rirsek 'ilki yılda bunu iade etmiş oluyoruz; bu senet 
sahibine yaptığımız istikrazı iki yılda iade etmiş 
oluyoruz. Faikat bu senetler süresiz olduğu için ileîe-
tot bu tesisin gelirine ortak yapmış oluyoruz. Bu 
nasıl bir alışveriştir, bunu nasıl düşünebildiler?. Bir 
arkadaşımız «Con Ahmet'in buluşu» dedi; hakikaten 
ona pek yakın bir builuş. Biliyorsunuz Con Ahmet 
bir devridaim makinesi icat etmişti. Benim yaşım-
dalki arkadaşlar bilir, basın uzun zaman da bahsetti 
bundan. Nihayet üniversite de boş bulunup bir he
yet teşkil etti bunu tetkik etmeye. Tabiî asılsız çıktı 
ve Con Ahmet'i akıl 'hastanesine göndermek su
retiyle meseleyi hallettiler; ama bunu ne yapacağız, 
bilmiyorum?. 

Teşcikkür ederim. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Ciğer önergeyi okutup işleme alıyorum. 
«2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Bu kanun kapsamından Türk** gerçek ve tüzel

kişileri yararlanırlar. 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islıiımyelr ve arkadaş

ları» 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulunmak 
ister imi?. 

FENNİ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — $aym Baş
kan, önerge gayet sarihtir. 

Teşekkür ederkn. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tarifler 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Altyapı Tesisleri; köprü, baraj, elektrik sant-

rarlı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistem
leri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları 
ve benzerlerini, 

b) Te^is; Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî 
Devlet Teşekküllerine ait müessese, işletme, bağlı or
taklık ve benzerlerini, 

Müessese; Sermayesinin tamamı bir iktisadî dev
let teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşuna ait 
olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu, 

İşletas;' Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal 
ve hizrrot üretimi birimlerini, 

Bağlı Ortaklık; Sermayesinin taımamı kamu ku
rum vs kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler 
topluluğunu, 

c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve ku
ruluşlarına (Kamu İktisadî kuruluşları ve iktisadî 
devlet 'teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislirenin gelirle
rine hakikî ve hükmî şahısların ortak, olması için 
çıkarılacak senetleri, 

d) Hisse Senedi; Bu maddenin (b) bendinde ta
rif edilen tesislere hakikî ve hükmî şahısların ortak 
olması için çıkarılacak hisse senetlerini, 

e) İşletme Hakkı; 'Bu maddenin fb) bendinde 
tarif ©Jilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde 
ha'kikî ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesini; 

İfade vĞsr. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen

lerin sırasını okuyorum : 
Hü'kümst adına Maliye ve Gümrük Bakanı (Sa

yın Vural Arıkan. 
Gruplar adına : Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Tülay öney. Milliyetçi Demokrasi Partisi' Grubu 
adına Sayın Memdulh Yaşa. 

Şahısları adına : Sayın Paşa Sarıoğlu ve Sayın 
Halil İbrahim Şahin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL j 
ARIKAN (İzmir) — Saym Başkan, değerli 'milletve-
killeri; gecehin bu geç saatinde sizleri uzun süre I 
işgal edecek değilim. Yalnız, tansiyon da düştüğü 
için 2929 sayılı Kanunun sistematiğine değinmek su
retiyle bazı 'konulara açıklık getirmek istiyorum. 

Başlangıçta ilk konuşmamı yaparken, bu Yasanın 
61 inci maddesindeki istetmelerin, devrinin yapılabi- I 
leceğini söylemiştim. Nitekim 2 nci madde üzerinde I 
konuşan Sayın Başbakanımız da bunu .hatırlatmış
tı. 

şimdi olayı vuzuha (kavuşturabilmek için şunu arz I 
ediyorum : Biliyorsunuz kanun 51 inci maddesine 
kadar İktisadi Devlet Teşekküllerini düzenliyor. 51 
inci mideden 6 nci kısım 57 nci maddeye kadar, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarını düzenliyor ve nihayet I 
7 nci kısımda da çeşitli geçici ve son hükümleri içeri
yor. 61 inci madde bu son hükümler içerisinde yer 
alıyor. 

Sayın Başbakanımız konuşurken, Sayın Tülay 
Öney işletmelerden söz etti; bağlı ortaklıkların ve iş
tiraklerin durumunun ne olduğunu, oturdukları yer
den sordular. Şimdi onun cevâbını yasanın içerisinden 
arz ediyorum : 

İktisadî Devlet Teşekkülleriyle alakalı bölümde 
bir madde var. 

Madde 37 nin 2 nci bendi şöyle : «Bağlı ortak
lıklarda teşekküle ait hisse senetlerinin devrine Ba- | 
kanlar Kurulunca karar verilir. Bağlı ortaklıkların 
tasfiyesi özel hukuk hükümlerine tabidir.» 

Dördüncü bendi, «Teşekkül ve bağlı ortaklıkların 
iştiraklerine ait hisse senetlerinin devrine koordinas
yon kurulunca karar verilir» şeklinde. 

Demek ki, bu hükme göre bağlı ortaklıklardaki 
ve teşekküllerdeki hisse senetlerinin devri mümkün
dür. Bunların iştirak ettikleri yerlerdeki payların dev
ri de mümkündür. Diyeceksiniz ki, bu, İktisadî Dev
let Teşekkülleriyle alakalı, (Sayın Gürkan'ın söylediği 
gibi veya Cahit Tutum'un söylediği gibi) KİT'lerle il
gili değil. Onun da hükmü var; Kamu İktisadî Kuru
luşları bahsinde, bakın : 

55 inci maddenin, «Malî hükümler, tasfiye ve de
netim» hükmünün 6 numaralı 'bendi; «Kamu İktisadî 
Kuruluşlarına yukarıdaki fıkralar dışında, İktisadî 
Devlet Teşekküllerine ait malî hükümler, tasfiye ve 
denetim hükümleri tatbik olunur.» Demek ki, vazıı 
kanun, kanun koyucu İktisadî Devlet Teşekkülleri için 
hangi sistemi getirmişse, Kamu İktisadî Kuruluşları 
için de o sistemi getirmiştir. | 
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Şimdi geliyorum (biraz önce konuşan Sayın Fen
ni Islimyeli'nin geçici maddeler ile ilgili kısmına. Dik
kat buyurun, geçici 3 üncü madde, teşekküllerin ve 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının faaliyet alanı dışında
ki iştirak payları içindir; yoksa, faaliyet alanındaki 
iştirak payları için değildir. Faaliyet alanındaki işti
rak payları, başta arz ettiğim genel hükümlere tabi
dir. Faaliyet alanı dışındakiler için, «Üç yıllık dönem
de tasfiye edilir» der. Ondan sonra da, maddenin so
nunda, «Koordinasyon Kurulu kararı ile uygulama 
dışında bırakılabilir» der. Yani o konuda da emredici 
bir hüküm getirmemiş, tamamen Koordinasyon Ku
rulunun takdirine konuyu bağlamıştır. Binaenaleyh, 
devredilebilir; sistematiği budur. 

Şimdi şuna geliyorum : Bu kanun 19.10.1983 ta
rihinde çıktı ve o zaman Danışma Meclisi var. Bü-
lend Ulusu Hükümeti zamanında çıktı, Sayın Cafer 
Tayyar Sadıklar Hükümet üyesi. Bugün çıkıyor, «sa-
tılamıyor» diyor. O kanuna bakıyorsunuz; «satılır» 
diye geçmiş. 

Sayın Mahmut Akkılıç alim edasıyla diyor ki : 
«Satamazsınız, memleketi mahfediyorsunuz, tarihe 
karşı sorumlusunuz» Ama bakıyorsunuz Danışma 
Meclisinde üye ve. bu kanun oylarıyla çıkmış. 

Şimdi burada bir noktaya daha gelmek istiyorum. 
Biliyorsunuz- Anayasamız 1982 senesinde yürürlüğe 
girdi ve Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı 
teşekkül edinceye kadar çıkmış bulunan kanunların 
Anayasaya aykırılığı iddia edilemiyor. Halbuki, Ana
yasanın belirli hükümleri de 1982'nin Kasımından iti
baren yürürlükte. O halde siz, «Anayasaya aykırılık» 
derken, o zaman şu çıkarılan kanunlarda Anayasaya 
uygunluk özeninin gösterilmediğini mi ifade ediyorsu
nuz* 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Zabıtları oku
manızı tavsiye ederim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Elbetteki gösterilmiştir ve bu
nun sorumluluğunu biz, Ulusu Hükümetinin taşıdığına 
ğine, Konsey tarafından bunun sorumluluğunun ta
şındığına, ihtimam gösterildiğine inanıyoruz. O hal
de, bu Anayasaya aykırılık feryadı ne? 

Kaldı ki, Sayın Başbakanım söyledi; «MDP bun
ların devrine razıydı». Ben şu an anımsıyorum; Sa
yın Calp da razıydı. Hatırlarsınız, televizyon konuş
malarında ilk kez «'Sattırmam» dedi. İkinci kez gaze
tecilerle yapılan toplantıda, toplu konuttan bahsedil
diği zaman Sayın Civaoğlu sordu; «Kaynağı nereden 
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•bulacaksınız?» dedi. «Kamu İktisadî Teşebbüslerini I 
millete devretmek suretiyle» dedi. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECDET CALP (Ankara) — Hayır, öyle bir şey 
yok.., 

MALÎYE VE GÜMRÜKv BAKANI VURAL 
ARKAN (Devamla) — Evet, evet böyledir, hiç ya-
nılmıyorum; böyle bir şey vardır, kulaklarımızla din
ledik. 

NECDET CALP (Ankara) — Hayır, yok öyle bir 
şey. Bunu halk sektörü için söyledim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Sayın Calp, değerli millet
vekilleri; demek oluyor ki, maksadımız bir, rivayet
lerimiz muhtelif. Gelin biz bu rivayetleri birleştire-
lim de kolayca şu hizmetleri çıkaralım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Başkan, 
resmen sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta Sayın. Akkılıç? 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Kendilerine ya

kıştıramadığım bir şekilde, «Alim çdasıyla» demişler
dir, bir, 

İkincisi, Danışma Meclisindeki hareketlerimiz hak
kında. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. (HP sırala
rından alkışlar) I 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.* 

Muhterem arkadaşlarımız, Sayın Maliye Bakanı 
işi tuluata döküyor. (HP sıralarından alkışlar) 

Ben, sizin destek olduğunuz tayinle alim olmamı-
şımdır, alnımın teriyle ve bugüne kadar Türk üniver- I 
sitelerinde cari imtihan yöntemiyle ^alim olmuşumdur j 
beyefendi; bu bir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bu sözünüzü geri almanızı isterim, eğer cen- I 
tümen bir kişi iseniz. (ANAP sıralanndan «Alime 
'bak» sesleri) 

Sizin gibi değil; ama karakterlileri ben yetiştirdim 
öğrenci olarak. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet
vekilleri... I 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — İstediğiniz 
kadar bağırın, hiç alınmam, istediğiniz kadar bağı
rın. (ANAP sıralarından gürültüler) 
" BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar 
dinleyin. | 
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Danışma Meclisinde bu kanun görüşülürken yap
tığımız eleştiriler tutanaklarda mevcuttur. Oradan 
lütfen okursanız,' o zamanın Maliye Bakanı,olan Sa
yın Kafaoğlu ile karşılıklı tartışmalarımızı okursa
nız, bu kanuna da o zaman nasıl karşı çıktığımızı gö
rürsünüz. 

O nedenle bilmeden lütfen töhmet altında bırak
mayınız kimseyi. Bu, ne bir milletvekiline, özellikle 
ne de bir bakana yakışmaz. 

Teşekkürlerle, saygılarla arz ederim. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Tü-
lay öney, buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu 
çok *geç saatinde veya sabahın çok erken bu saatle
rinde tekrar birtakım teknik ve de ayrıntılı konular» 
gündeme getiriyor olmak istemezdim doğrusu. 

Bu Yüce Meclisin çatısı altında bulunan siz de
ğerli m'lletvekillerine der* vermek hiç haddim değil
dir. Hele ki bir Sayın Başbakana veya toir sayın ba
kana böyle ders veriyor gibi 'bir edada olmak da hiç 
haddim olmamalıydı. Yalnız şunu söylemek istiyo
rum sayın arkadaşlarım; gerek Sayın Başbakanın, 
gerekse Sayın Bakanın temas ettikleri 2929 sayılı Ka
nun, ki, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 
Kanunlaştıran kanundur, onun maddeleri eğer sizin 
bugün getirdiğiniz gündemde bulunan şu tasarıya bu 
kadar yatkın maddeler taşıyorduysa, bu kadar elve
ren maddeleri* zaten getirmiştiyse, siz bu tasarıyı ni
ye getiriyorsunuz? Niçin getiriyorsunuz? Gerçekten 
2929 sayılı Kanunun 61/3 maddesinde işletmelerin bir
takım koşullarla satılabileceği yazılıdır. Yalnız sayın 
arkadaşlarım, buradaki 'bütün sert tartışmaların esas 
nedeni; kavramlarda anlaşamıyoruz, işletme nedir? iş
letmeyi, kanununuzun 3 üncü maddesi tayin etmiştir : 
Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet 
üreten birimleri. Şimdi size, 2929 sayılı Kanuna ek 
müessese ve bağlı ortaklıkların neler olduğunu gös
teren 'bir, iki tane misal veriyorum, örneğin; Et -
Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu. Et - Balık 
Kurumuna bağlı olan, mesela Kars Kombinası bir iş
letmedir. Et - Balık Kurumu müessese olarak bunun 
pek rantabl olmadığım, mesela bu Kars Kombinası
nın çök yararlı olmadığını düşünerek, bunu belli şart
larla satmaya, devretmeye karar alabilir. Ferdî, tek 
başına bir iştir bu. İşletme bu 'biçimde satılabilir; 2929 
sayılı Kanunun ilgili maddesi, Sayın Başbakanın de
diği gibi buna elveriyor. Peki, şimdi bununla Kars 
Kombinasını satmak, birtakım ekonomik hesaplar 
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nedeniyle tek başına bir Kars Kombinasını satmak gi
bi bir hususla, Et r Balı'k Kurumunun kendisini sat
mak aynı şey midir? Veya Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığını, ki bu gene 2929 sayılı Kanunda bağ
lı ortaklı'k olarak gösterilmiştir, bunu satmakla Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait bir tane kuyu 
üzerinde 'böyle bir devir veya satış kararı almak aynı 
şey midir? Elbette değildir. Oysa sizin bugünkü ta
sarınızla işte satışa konu olan demin söylediklerimdir; 
Et ve Balık Kurumunun kendisidir, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının kendisidir. Neden? Hemen 
2 nci maddeye atıfta bulunuyor. 2 öci maddeye lütfen 
bakınız. Lütfen değil sayın arkadaşlarım, sizden talep 
ederiz; burada Sözü edilen 2929 sayılı Kanunu, 60 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi getirtip bakma
lıydınız. Müesseseler hangileridir, bağlı ortaklıklar 
hangileridir; bakmalıydınız. Çünkü; kanunun 2 nci 
maddesinde «Kamu .iktisadî Kuruluşu ve iktisadî 
Devlet Teşekküllerine ait tesisler» diyor. Tesisler için 
hisse senedi çıkaracaksınız, yani satacaksınız. 3 üncü 
maddenin (b) fıkrasını lütfen okuyunuz, tesis ne de
mektir; Kamu iktisadî Kuruluşları ve iktisadî Dev
let Teşekküllerine ait müessese, işletme, bağlı ortak
lık ve 'benzerleri... Yani, müessese ve bağlı ortaklık
ları satıyorsunuz. Müessese ve bağlı ortaklıklar lis
tesi işte burada. Anadolu Bankası bir bağlı ortaklık, 
Et ve Balık Kurumu keza, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı keza, BOTAŞ keza bağlı ortaklık. Ka
mu iktisadî Kuruluşları olarak tanzim edilmiş olan 
Devlet Üretme Çiftlikleri bir müessese; , Meydan işlet
me Müessesesi, Eskişehir Lokomotif Motor Sanayii, 
Ankara imar Limited Şirketi, TUSAŞ. Daha ne oku
yayım; işte bağlı ortakhk olarak listede yer alıyor. 
Siz «tesisleri satmak» dediğiniz zaman* tesis tanımı
nı kendiniz «müessese ve bağlı ortaklıklar» olarak 
tarif ederseniz, bunun herhalde Et ve Balık Kurumu
nun Kars ilindeki kombinasını satmakla hiçbir alakası 
yoktur, çok daha ciddî 'bir meseledir. 

Grup adına tümü üzerinde konuşan arkadaşımız 
tek tek sıraladı ve sordu, ben de soruyorum zabıtlar 
için; gerçekten 'bunları satacak mısınız. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığını, BOTAŞ'ı, Et ve Balık 
Kurumunu, Devlet Üretme Çiftliklerini? 

•İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kârını sataca
ğız, kârını. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Hayır efendim, his
se senedini satıyorsunuz sayın milletvekili. .Hisse se
nedini satmak demek, mülkiyetini vermek demektir 
efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kârını sataca
ğız, daha anlamadınız mı? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Evet öyle demektir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müdaha
le etmeyiniz efendim. (ANAP sıralarından, gürültü
ler, «Soru sordu, cevabını aldı» sesleri) 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Soru sorduğumuz 
zaman sorunun cevabını kürsüden almak zorundayız 
efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Verildi ya. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; kanun tasarısının bizim için önem 
taşıyan hususları esas itibariyle bunlardır. 

Altyapı tesisleri ise bir başka olaydır. .Altyapı te
sisleri; yollar, köprüler, barajlar, hidroelektrik sant-
rallarıdır. Bunların, lütfen mülkiyeti kamuda kalmak 
koşuluyla, gelir ortaklığı senediyle satılmasını öngö
rüyorsunuz; bunu anlıyoruz. Gelir ortaklığı senedi 
ile de satıldığı takdirde - çok defa buradan ifade 
edildi - baskı unsuru nedeniyle bunlar üzerinde de 
tek başımıza tasarçuf hakkının ne -kadar mümkün ola
cağı konusunda da tereddütlerimiz büyüktür. Bunları 
sabahın bu ilk saatlerinde tekrar tekrar gündeme ge
tirmek istemiyorum; ama demin söylediğim örnek fev
kalade çarpıcıdır meramımızı anlatmak bakımından. 
Bütün bu saydığımız kuruluşların hisse senetlerini, 
yerli - yabancı farkı gözetmeksizin herkese satma
nın tehlikesini, riskini, getirebileceği sakıncaları, do
ğurabileceği sonuçları sizlerin takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. (HP ve MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — ^Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Memduh Yaşa; buyurun efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA
ŞA (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; ben bugünkü konuşmalarımda ve onun dışındaki 
faaliyetlerinde de,, sosyalist ekonomiyle, kapitalist eko
nomi arasında bir kompromi (Compromis) aramı
yorum. Karma ekonomiye yapı olarak inanmakla be
raber, sistem olarak inanmıyorum. Ben sizinle, piya
sa ekonomisinin prensipleri içinde bir anlaşma mikanı 
arıyorum. Ben, ne bulunmamış petrolün kavgasını ya
pıyorum, ne de durdurulmuş bor tuzlarının kavga
sını yapıyorum. Ben sadece, inandığım ekonomik sis
tem içerisinde, sizin de bu sisteme inandığınız ka
naatiyle bir anlaşma zemini aramaya çalışıyorum. 
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Sayın Başbakan diyorlar ki, «MDP ile Kamu İk
tisadî Teşekkülleri konusunda fazla bir farkımız yok; 
ama başlangıçta bir hata yaptılar, o hatada ısrar edi
yor, gidiyorlar.» Şimdi, Sayın Başbakanla aramızda 
dalha evvel çıkmış olan tartışma Ve gene ikimizin gay
retiyle tatlı noktasında kesilen tartışma, İktisadî Dev
let Teşekkülleriyle ilgili değildir. Biraz sonra izah 
edeceğim gibi, bu tartışma sadece Boğaz Köprüsü ve 
Keban Barajı konusundadır. 

Hemen şunu ifade edeyim ki; seçim atmosferi içe
risinde, gerek bana, gerek Sayın Başbakana atfedil
miş lafların bir kısmı söylenmemiş de olabilir; ama 
ikimiz de kendi prensiplerimizi sonuna kadar savun
maya devam etmişizdir. 

Şimdi, İktisadî Devlet Teşekkülleri meselesinde 
aramızda biraz fark var. Hiç değilse, bu fark prog
ramlarda mevcut görünmese bile, bugünkü davranış
larımızda açıkça ortaya çıkıyor. Bu-fank 3- noktada 
toplanabilir. 

Biz, her ekonomide, özellikle kalkınma halindeki 
ekonomilerde; yani piyasanın bütününün mükemmel 
rekabet şartları altında işlemediği bir ekonomide dev
let teşebbüsünün, devlet faaliyetinin bir süreç içeri
sinde devam etmekte olduğuna inanıyoruz. Yani, belli 
zamanda, belli şartlar altında devlet tarafından yapıl
ması gereken işler vardır veya devlet tarafından su
nulması gereken hizmetler vardır. O şartlar değiştiği 
zaman bu işletmeler elden çıkarılabilir, hiçbir mani 
yok; Atatürk'ün devletçilik politikasında da öyledir; 
yetkiyle söyleyebilirim, 1937 yılında Başbakan Celal 
Bayar'a yazdırdığı notta da öyledir ve o zaman İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin murakabesi hakkında 
çıkan ikamın gerekçesinde de vardır; ama bunların sa
tılması demek, devlet, kamu sektörünün tasfiye edil
mesi demek değildir, yeni şartlar, yeni teşebbüsler için 
oluşmaktadır. Binaenaleyh, bir kısmını satarsınız, ye
ni şartlarla yeniden yaparsınız. Birinci farkımız bu. 
Biz, toptan bir tasfiye ön görmüyoruz. 

İkincisi,' kendi programlarında da var, bu satışın 
tedrici olmasını istiyoruz; fiyat istikrarı bakımından, 
piyasanın tazyik edilmemesi bakımından, bir de me
seleyi deneyip görmek bakımından. Çünkü, tecrübesi 
yoktur. 

Aslında burada yanlış bir şey söylendi; ük devlet 
fabrikası satan parti Demokrat Parti değildir. İlk dev
let fabrikası satan Halk Partisidir; 1949'da bir çiftçi 
fabrikası satmak suretiyle. Demokratik Parti fabrika 
satmamıştır, niyet etmiştir, satamamışüTî 

Üçüncü ve en önemli farkımız, biz bütün bu sa
tışların, bütün bu faaliyetlerin parlamenter demokratik 
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sistem içerisinde, parlamenter demokratik sistemin 
Meclise yüklediği yetkiler çerçevesinde yapılmasını is
tiyoruz. Yani satın, ne istiyorsanız satın; ama parası
nı Meclise getirin. Hem ne satacağınızı burada tespit 
edelim; en azından grup olarak, hem de satıldıktan 
sonra bunlar Meclisin kullanabileceği fonlar haline 
gelsin. Bütçe mefhumu budur. Halk iradesini temsil 
eden parlamentonun devlet emvalini kullanma yetki
sini kullanması, istimali bu demektir. İşte, farkımız 
varsa bundadır: 

Yine tekrar ediyorum, buna rağmen seçim sıra
sında ne bendenizle kendileri arasında, ne de iki parti 
arasında İktisadî Devlet Teşekkülleri konusunda bir 
tartışma olmadı. Tartışma; bugün yanlış olarak ifa
de buyurdukları, köprü ve baraj konusundadır. Köp
rü ve barajı hatırlarsanız, Anavatan Partisi ve Sayın 
Başkam satacağım ilan ederek başlamıştır. Satamadı
lar, hamdolsun şu anda da satmak istemiyorlar. Bizim 
önümüze getirdikleri proje bir satış projesi değildir; 
hatta daha fazla, bu önümüzdeki tasarıda, bu gibi 
teşekküllerin, yani altyapı mahiyetindeki teşekküllerin 
işletme hakkının devri öngörüldüğü halde, Komisyon
da bundan da vazgeçilmiştir. Sadece bu teşekküllerin, 
bu müesseselerin gelirinin, gelir ortaklığı senedi ile, 
bir bakıma istikraza karşılık olarak verilmesi ön
görülmektedir. 

Şu halde, eğer bu tekamüle bakarsak, bütün bu 
oluşuma bakarsak, böyle pek de Boğaz Köprüsü ko
nusundaki iddiamda fazla hataya düşmüş olduğumu 
söylemek çok da kolay olmayacaktır gibime geliyor; 
çünkü çok Sayın Başbakan ve Anavatan Partisi ol
dukça değişik bir tutum içine girmiştir ve tabiî ben 
bunu takdirle karşılıyorum. 

Şimdi, bu değişiklik olduğu halde, neden hâlâ 
altyapı yatırımlarının gelirinin, gelir ortaklığı sene
diyle devrine karşı çıkıyoıum? Demin Sayın Melen 
de söylediler, iki defa söylediler; ben de ilk konuş
mamda kısaca temas etmeye çalıştım, fakat vaktin 
darlığı dolayısıyla söylemek istediğimi söyleyemedim. 
Bu 3 üncü maddede, «gelir ortaklığı senedi» tarifi
nin geçmesinden faydalanarak bir küçük iktisadî tah
lille, neden karşı olduğumu, eğer müsaade ederseniz, 
izah etmeye çalışacağım. 

Şimdi efendim benim, baza arkadaşların ileri 
sürdükleri gibi, gelir ortaklığı senedinin hukukî ya
pısıyla da bir ilişiğim yok Hukuk sistemimizde var
dır veya yoktur, beni fazla da ilgilendirmez; çünkü 
ben 'hukukçu değilim. Hatta eğer böyle bir müessese 
yoksa, 'böyle bir senet yoksa, bu senedin ihdası bazı 
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faydalar sağlayacaksa buna da karşı değilim; mesela 
faizsiz kapitalizm ideolojisi bu yoldan bir parça ze
min kazanacaksa ve mesela bu yoldan Türkiye'ye, 
buna inananlar para getirebileceklerse buna da karşı 
değilim, bilakis memnuniyetle karşılarım. Ben bunun 
tartışmasını da yaptım; milletlerarası seminerlerde, 
Islamiyetçi iktisatçılarla - öyle diyelim - tartışmasını 
da yaptım; bizim sistemimizi değiştirmek söz konusu 
olmadan, yani bilinen kapitalizme bir alternatif teş
kil etmeden böyle bir sistem bizim sistem içerisine 
entegre edilebilirse; ne olacak yani, Türkiye'ye gele
cek her kuruş ibenim için, belli bir siyasî bedeli ol
mamak kaydıyla, faydalı bir yatırım vesilesidir; ama 
buna karşı çıkışımın sebebi, bu geliri satılacak yahut 
geliri devredilecek olan müesseselerin mahiyetinden 
kaynaklanıyor. Nedir bunun mahiyeti? Şimdi sayıl
dı; altyapı, köprü, baraj elektrik santrali, telekomü
nikasyon sistemi, ilave edildi, sivil ihtiyaçta kullanı
lan hava limanları ve deniz limanları ve benzerleri. 

Doğrusunu isterseniz bunların hepsi iktisadî ba
kımdan aynı mahiyette değildir. İçlerinde gerçekten 
amme hizmeti olan ve kullanım alanları çok geniş 
olanlar - elektrik gibi, köprü gibi - olduğu gibi, amme 
hizmeti mahiyeti biraz daha zayıf ve kullananların 
gelirleriyle ilişkileri daha fazla planlar da vardır; 
bazı telekomünikasyon sistemleri falan gibi, hatta 
bir dereceye kadar belki hava limanları gibi. Bun
larda müşterek vasıf var.-Müşterek vasıf şudur : Bun
larda özel fayda yanında, bir de sosyal fayda yarat
ma özelliği var. Ayrıca bir kısmında, özel maliyet 
dışında, bir de sosyal maliyet yaratma özelliği vardır. 
İkisi için birer misal vereceğim, eğer sabrınızı suiis
timal etmiyorsam., 

Birincisi köprüdür. Şimdi köprü, üzerinden ge
çenlere bir fayda sağlıyor, geçiş hizmetini temin edi
yor; ama aynı zamanda köprü bütün Türkiye'ye fay
da sağlıyor. Geçişi kolaylaştırıyor, mal naklini sü
ratlendiriyor, asayişi bozanları takip etmeyi kolaylaş
tırıyor falan gibi, böyle bütün topluma faydalar sağ
lıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisatta fiyat ya marjinal 
faydanın karşılığıdır ya da marjinal maliyetin kar
şılığıdır. Şimdi, burada fayda söz konusudur. Ora
da fayda nedir? Bir özel fayda var, bir de sosyal 
fayda var. Şu halde köprünün geçişinden alınan üc
retin fiyatla alakası yoktur. Bu alınan bir vergidir. 
Nitekim, Devlet bazan o vergiden vazgeçer. Eskiden 
aynı vergiyi Galata Köprüsünden alıyordu, vazgeçti, 
yarın da bundan vazgeçer, yani geçebilir. Bu köp-
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I rünün bir eşi biliyorsunuz Tawrenbridge'dir, üzerin-
I den ben de geçtim İngiltere'de Cardi'ffe giderken; 
I zannediyorum ücret falan alınmıyor. Amerika'da ba-
I zılarından ücret alınıyor, bazılarından alınmıyor. 
I Şu halde, ortada devamlı bir gelir yoktur; olma-
I ması da normaldir, çünkü hizmetten faydalananları 
I yakalamak mümkün değil ve daha önemlisi, faydayı 
I ölçmek mümkün değil. 
I 'Bir de öbürüne misal vereceğim. Maliyeti yine 
I aynı bunda da var ama, sosyal maliyet yaratan ha-
I va meydanları veya hava limanları veya deniz li-
I mnları var; bunların maliyeti orada üretilen hizme-
I tin elde edilmesi için yapılan harcama, fakat bunun 
I yanında- bir de sosyal maliyet var. Uçak seslerin-
I den rahatsız olan insanların durumları, sağlıkları, 
I yakılan benzinin yaptığı hava kirliliği; bunların hep-
I si sosyal maliyettir. Bunun parasını kimden alaca-
I ğız? Yok. Eğer bunun parasını da o limanı kullanan-
I lardan almaya kalkarsak, sureti katiyede ödeyeme-
I yecekleri bir fiyatla karşı karşıya kalacaklardır. Şu 
I halde, orada da aldığımız ücret, Devletin az çok key-
I fi, az çok takdiri olarak koyduğu bir vergidir. 

I Şimdi, bana ters gelen, yine barta gamız gelen 
I şey, bunun bir devir konusu olmasıdır. Ben olamaz 
I diyorum. Mesela; gayet samimiyetle söylüyorum, bu 
I gelir ortaklığı senedini, mesela Hilton Oteli için yap-
I salar hiç itiraz etmem; ama köprü için yaptıkları 
I zaman bir iktisatçı olarak bana ters geliyor. Hem de 
I 30 yıl kamu ekonomisi okutmuş bir iktisatçı olarak 
I bana ters geliyor; Yapılamaz diyorum; çünkü yaptı-
I ğınız zaman ne olur, onu şimdi arz edeceğim. 

I İki kütle arasında, iki toplum arasında menfaat 
zıddiyeti yaratıyorsunuz. Kim bu iki toplum? Bir ta-

I nesi, bu senetlerin hamilleri. Bunlar senet alacaklar, 
I bundan kâr bekliyorlar. Bir de köprüden faydalanan

lar. Kim? Bütün millet. Şimdi, çelişki gayet bariz, 
I menfaat çelişkisi. Bir grup, kabil olduğu kadar bu 
I ücretin düşük olmasını ister ve ekonomi de bunu is

ter; çünkü geçiş ücreti üretime bir girdidir, ama se-
I net sahipleri bunun yüksek olmasını isterler. Böyle 

olunca, birtakım tazyik grupları, yani baskı grupları 
teşekkül etmeye başlar ve mücadele siyasî zemine in
tikal eder. Birinci konuşmamda arz ettiğim gibi, eğer 
bilhassa, biz bir de yabancılara da satmışsak ve bun-

r dan dolayı da yabancılara karşı bir taahhütte bulun-
muşsak, yani devletlerarası hukuk sahasında bir mü
kellefiyet içine girmişsek, vaz da geçemeyiz. O tak
dirde, büyük kütlenin menfaatlerini himayesiz bırak-

| mış oluruz ve yine tekrar edeyim; büyük kütle için 
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kalabilen tek yol, tek alternatif, günün «.birinde bunu 
devletleştirmeyi vaat eden bir parti çıkacak, «hiç me
rak etmeyin, siz bundan rahatsız mısınız; (Muhterem 
arkadaşlarım, çünkü sadece Boğaziçi Köprüsünü dü
şünmeyin günün birinde bunun gibi Türkiye'de 10 ta
ne köprü olacağını kabul edin) siz merak etmeyin, 
ben iktidara gelir gelmez bu ücreti lağvedeceğim.» de
diği zaman; iki rahmetten biri, ya Devlet parasını 
verip o senetleri geri alacak veyahut da «Kardeşim 
ne yapayım, sen bana mı sordun» deyip, adamın elin
deki senedin sıfıra inmesine göz yumacak, işte bu
nun için muhterem arkadaşlarım, ben bu köprü satı
şının, bu sahada gelinmiş olmasına rağmen, yine de 
kamu hizmeti mahiyetinde olan, yani altyapı vasfın
da olan müesseselerin yarattıkları gelirin mahiyeti do
layısıyla ve sundukları hizmetin özelliği dolayısıyla, 
böyle bir alış verişe konu edilemeyeceğine hâlâ ina
nıyorum. Bu sebeple de (Epey de daraltıldı kanunun 
tatbik konusu, yani bilhassa bu altyapılarla ilgili olan 
konu) eğer bu müessese de kaldırılırsa, yani altya^ 
pıların gelir ortaklığı senedi konusu olması da berta
raf edilirse, çok müteşekkir kalacağım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, ben 

Sayın Çakırefe'ye söz hakkımı vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çakırefe bu maddede konuş

ma talebinde bulunmamış efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sarfınazar ediyo

rum, ben daha önce söyleyeceklerimi söyledim efen
dim. . 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Halil ibrahim Şahin, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu yasayı savun
mak, hakikaten iktidar için çok güç. Sayın Maliye 
Bakanımız Anayasanın 168 inci maddesinde ifadesini 
bulan tabiî servet ve kaynaklar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait olan tesisleri aynı kategoriye koy
mak suretiyle bu yasaya hukukî himaye bahşettir
mek için uğraş verirken, şuna samimiyetle inanıyo
rum ki, bu yasa onun iradesi dışında çıkmış şeklin
de geldi bana; çünkü çok zorluk çekiyordu. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanımız 
muhalefetin sertliğinden burada yakındı. Şunu çok 
açık ifade edelim ki, bu Meclis açıldığından bu ya
na muhalefet sıralarından ne sıra kapakları çalındı 
ve ne de ağızlardan «yuh» sesleri duyuldu. Temenni
miz, iktidardan da bu olgunluğu göstermeleridir. 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri, kanun tasarısının 
adı, baktığımızda ve okuduğumuzda, zihinlerde müs
pet ve görkemli bir iz bırakmaktadır; ama maddelere 
geçildiğinde, daha 1 inci maddede bu müspet tesir 
kaybolmakta, okudukça Anayasaya aykırılığı saptan
makta, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her nevi alt̂  
yapı ve tüm tesislerin gelir ortaklığı, hisse senedi, 
işletme hakkının devri yoluyla kamunun elinden çıka
rılması öngörülmekte ve netice olarak belirli bir ke
sime ve yabancı sermayeye kayıtsız ve şartsız tes
lim olunmakta, kamu malı ve kamu hizmet kavramı 
temelinden sarsılmakta, kurulu idarî düzenlemede bü
yük bir kargaşaya yol açmakta olduğu gibi, sosyal 
adalet, millî devlet, ulusal güvenlik ve ulusal egemen
lik yönünden ve bağımsızlığımız açısından tarihin de
rinliklerine bizleri sevketmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda ifade ettiklerim 
dışında, bütçenin umumiyet prensibine aykırı hare
ketlerle Meşrutiyet öncesi duruma dönülmekte; bütçe 
dışında fonlar ihdas edilmekte, Anayasaya ve malî 
sistemimize aykırı durum doğduğu gibi, vatandaşları
mızın ücretsiz olarak istifadesine açık olan altyapı
lar ücretli duruma getirilerek yabancıların istifadesi
ne sunulmakta ve sonuçta Cumhuriyetin ilk yılların
da millileştirilen imtiyazlı şirketlerin tekrar yaratıl
ması düşünülmekte, böylece ulusal egemenliğimiz ve 
ulusal ekonqmimiz tehlikeye girmektedir. 

Bu kısa genel değerlendirmenin ışığı altında Hü
kümetin ifade ettiği tasarrufun teşvikine gelince; yük
sek faiz politikasıyla tasarruflar teşvik edilmiyor mu? 
Devlet tahvili yoluyla tasarrufları teşvik etmek müm
kün değil md? Sayın Başbakanımız demin; Orta Ana
dolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu Böl
gesinde vatandaşların iş istediklerini, işsizlikten şikâ
yet ettiklerini söyledi. Sayın Başbakan, işsizlik için 
şikâyetler var ama, bir gecede Tarabya Otelinde ve 
Dedemanlarda üç milyon liraya düğün yapan in
sanlar da var bu ülkede, işte, bu tasarrufların teş
viki, yatırımların hızlandırılmasında bu ad altında on
lara vergiler getirilebilir, iş sahaları açılabilirdi. Elek
trik santralleri, barajlar, köprüler, karayolları, demir
yolları, telekomünikasyon sistemleri, deniz ve hava 
limanlarının gelirleri, gelir ortaklığı senediyle, yani 
daha açık bir tabirle ipotek gösterilmek suretiyle borç 
para bulmak demektir bu yapılan iş. Kamu kurum
larının mülkiyetindeki tesislerin hisse senedi yoluyla 
mülkiyeti de devredilecektir. Yine, kamu kurum ve 
kuruluşlarının mülkiyetindeki tesisler işletme hakkı 
ile yani kiraya verilerek özel ve hükmî kişilerce iş
letilecek. Kimler yararlanacak bunlardan? Nama da-
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hi değil, hamiline yazılı hisse senetlerini kim ala
cak? Kimler gelir ortaklığı senedine kavuşacak? Kim
ler işletme hakkına sahip olacaklar? 

Değerli arkadaşlarım, yüzde 60 gübre zammı ile 
işi bitirilip 60, hatta 20 liraya tütün satan çiftçileri
miz mi alacak? Az bir ücretle maden ocaklarının de
rinliklerinde çalışan işçilerimiz mi alacak? Geçimini 
temin için evindeki halısını, kilimini satan memuru
muz mu alacak?. Kaderine terkedilmiş emekli, dul ve 
yetimimiz mi alacak? Kocaman bir hayır. Ya kim
ler? Ya yabancılar ya da mabancılar... Kaldı ki, 
«Türk uyruklulara hisse senetleri verilir» şeklindeki 
Komisyondaki öneri reddedildi, Yüce Meclisteki öne
ri de reddedildi. / 

Aliağa Rafinerisi hisse senedi yoluyla satışa çık
tı; kim alacak bu hisse senetlerini? 24 Ocak 1980 ka
rarlarından bu yana düşen paramızın değerini hesap
ladığımızda, bu kanunla kayıtsız ve şartsız yabancı 
sermayeye teslim oluruz. 

Değerli milletvekilleri, Lozan Anlaşması sırasında 
General Charpie'ler, Lord Courzon'lar, Sarıyani'ler, 
Rahmetli İsmet İnönü'ye, «Misakı Millî sınırları için
de bu kadar katı olmayınız; bizlere yine muhtaç ola
caksınız, ekonomik yönden bize avuç açacaksınız» de
diğinde; «Açmayacağız, açarsak vermeyiniz» demiştir. 
Aradan yıllar geçiyor, kendi ellerimizle hem de Bü
yük Türk Atatürk'ün kurduğu Türkiye^Büyük Mil
let Meclisine böyle bir kanun tasarısı getirip, onun 
eserlerini satmakla uğraşıyoruz. Acı ve hem de çok 
acı; fakat gerçek arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bizlerden sıcak ve soğuk sa
vaşlarla bu eserleri ve tesisleri alamayanlara, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanunla veremez ve veremeyiz. 

Meşrutiyet öncesi Düyunu Umumiye ve kapitülas
yonları tekrar hortlatamayız, hortlattırmayız. Başıboş 
bir ekonomik modelle vakit kaybedemeyiz. Türk eko
nomisine 5 - 6 yıldır damgasını vurup, halen işsizliğe 
çare bulamayan ve Atatürk eser ve tesislerini yaban
cılara satmak isteyen, hak ve hukuka riayet etmesi 
gereken Sayın Başbakan özal, kendisinin kapılıp git
tiği 19 uncu yüzyıl Adam Smith ve Ricardo liberal 
ekonomik modelinin rüzgârlarına sizler de kendinizi 
kaptırmayınız. 

Saçı bitmedik yetimin hakkı olan bu özvarlıkları-
mızı ellerimizle yabancılara teslim edemeyiz. Sosyal 
devlet ve Atatürk ilkelerine aykırı, Anayasa ile bağ
daşmayan, millî ekonomimizi, millî güvenliğimizi or-
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' tadan kaldırıcı bu kanun tasarısına «evet» diyemeyiz. 
Tarihimize bakalım, Atatürk ilkelerini, Büyük Nutku 
tekrar okuyalım ve hep birlikte; ama 400 kişi bu ka
nun tasarısına millî güvenliğimiz, millî ekonomimiz, 
millî onurumuz, Atatürk ilkelerimiz ve halkımızın 
alınteri için «hayır» diyelim ve böylece gerçek tari
himizi özbenliğimizde duyarak yaşayalım. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Çakırefe, buyurun 
efendim. 

Sayın Çakırefe, konuşmanız 3 üncü madde üzerin
dedir, madde-çerçevesinde konuşmanızı rica ediyorum 
efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, hatırlattığınız için. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben söz alma
yacaktım ama, biraz muhalefet - iktidar sertleşmesi; şu 
Meclisin daha iyiye gitmesi özlemi içerisinde, bu Bü-

«'yük Millet Meclisine gelmiş bulunmakta idim. Ancak 
bu tatsız durumları gördüğüm için, üzülerek buraya 
çıkmış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, «Muhalefet sert» diyorlar. Mu
halefetin görevi bu; ama iktidarların da biraz yumu
şak olması lazım. Şimdi, iyiniyet varsa, sert de ol
sa, ona saygı göstermek lazım. İyiniyet her şeyi yener, 
her şeyi iyiye götürür. Bu sertliği kimler halledecek? 
Bu sertliği, parti genel başkanları, parti grup başkan-
vekilleri, hepsimin ötesinde Sayın Başbakanın hallet
mesi lazım. Neden? Bir diyalog kurmaları lazım, bir 
araya gelmeleri lazım ve hiç olmazsa, ne kadar tüzük
lerimiz, programlarımız ayrı olsa da, ama asgarî müş
tereklerde bir yere gelip şu güzel Büyük Millet Mec
lisine iyiniyetlerle, diyaloglarla gelmek suretiyle, as
garî müştereklerde de şu değerli arkadaşları bir ara
ya getirmek lazım. Sayın Başbakanım, bunu mutlaka 
yapmalısınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yardımcı olalım. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Öyle 
yardım değil, toplanın, bir araya gelin. 

Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney bir araya geliyor 
da, siz burada bir araya gelemiyorsunuz; nedir yani?.. 
(Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, kamu kuruluşları üzerin
de duruyoruz. Türkiye'de kamu kuruluşları niçin ku
rulmuştur, gayesi nedir? Türkiye'de kamu kuruluş-
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lan, işsizliği önlemek ve ülkenin kalkınmasını sağla
mak için kurulmuştur. Aslı budur esasında. Büyük Ata
türk bunun için bu değerli müesseseleri, o günün güç 
şartları altında bu şekle getirmek istemiştir ve öylece 
kamu kuruluşları kurulmuştur. 

Sizin ile aramızda fark var; nerede var? Biz, kar
ma ekonomi içerisinde devletçiliğe ağırlık veriyoruz, 
siz de, liberal sistemde çalışmak istiyorsunuz; ara
mızdaki fark bu. Evet, burada birbirimizi böyle kilit
lememize imkân yok, bağdaşmamıza da dmkân yok, 
ama fikrimizle, iyiniyetimizle bir araya gelmek sure
tiyle, asgarî müştereklerde bu memleketi âlî menfaat
lerine bir ışık tutmamız lazım ve bunu da tutmak 
mecburiyetindeyiz. Bize son fırsattır bu Büyük Mil
let Meçlisi ve büyük milletimiz de bunu istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada hep kavga yapıyor
sunuz bakıyorum; «Satılırdı, satılmazdı, kaynak» filan 
diye. Sayın Hükümet ve sayın ANAP kanadı, hep 
kaynak arıyorsunuz değil mi? Kaynak var, kaynak 
ben buldum, bakın size söyleyeceğim. 

Sayın Özal, 6 Kasımda ekranda seçimlere giderken 
«Bana dışarıdan çok iş teklif ettiler, ama bep gitme
dim; bu memleketin menfaatlerini düşündüm ve bu 
memleketi bir badireden kurtarayım diye geldim» de
di. Şurada bir grup var, şimdi söyleyeceğim bunu. 
Sayın özal, dört ayaktan oy aldın, hangi ayaktı bun
lar? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) De
vamlı böyle sataşmayın lütfen. 

Özür dilerim, «dört tabandan» diyecektim, doğru, 
haklısınız. 

«Benim dışarıda dostlarım var, beni tanıyanlar 
çok» dedi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bunları bırak da 
maddeye gel. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Madde
de bu. Niçin maddede biliyor musun? Kaynak arı-
yormuşsunuz, kaynak geliyor şimdi, ben kaynak gös
tereceğim size. . 

«Benim dışarıda dostlarım var, tanıyanlarım var, 
ben iktidar olursam yardım da yapılır, kredi de ve
rilir» dedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ve
riliyor, veriliyor. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Hani ne
rede?. Kredi veriliyorsa, bu kuruluşlar güzel şeyler 
getiriyor; getirmeyenleri satalım, beraberim. (HP sı
ralarından «Kaynağı bulduk» sesleri) Kaynak bu. 
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Genelde memlekette kaynak da var; hiçbir hü
kümet şimdiye kadar eğilmedi o kaynağa. Eğer o kay
nak iyi değerlendirilsin, memlekette kaçan vergi de
ğerlendirilsin, iki tane daha bütçe yaparsınız memle
kette. Onun üzerine gidin; biz gelirsek bunun üzeri
ne gideceğiz, kaynağı bulacağız. 

Şimdi, şu yasa ile öğrendiğimiz bir şey de var. 
Meğer kanla, canla kazanılmış bu toprakların üze
rinde Türk Halkının verdiği vergilerle meydana geti
rilmiş, Devlete, hatta millete ait bu tesislerin özvar-
lığını, Atatürk'ün kovduğu kapitalist düzene yahut ka
pitallere vermeye kimsenin hakkı yok. Bunu iyi değer
lendirmek lazım. 

Senetler, eğer satılıp da varislere geçerse, hamiline 
olan senetler tekellerde de toplanır; onu da dikkate al
mak lazım. Bu senetleri alan kişiler öldüğünde, bun
ların varisleri çoğalırsa bu senetler nereye gider?.. Te
kellerde toplanır. O zaman tekelleşmeyi kaldıramaz
sınız Sayın Başbakan. 

Bu yasa tecrübe yasasıdır, tecrübe bu. Türk hal
kının tecrübeye tahammülü yok. Bankerzedelere bir 
de kamu kuruluşlarızedeleri eklenmesin, dikkat edin. 

Böylesine cesur kişiler milletleri, memleketleri yö
netmişlerdir, cidden çok cesur kişiler çıkmıştır, cid
den Sayın Başbakan çok cesur, Allah korusun; ancak 
bazıları, Allah göstermesin bazıları ya tıpta gitmiştir, 
ya ipte gitmiştir. Onun için çok dikkatli davranmak 
lazım; bu diyalogu iyi kurun, bunu bitirin. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Belki biz de gidebili
riz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Yok, 
yok gitmek yok; dikkatli olursanız gitmezsiniz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmalar ta

mamlanmıştır; ancak madde hakkında verilmiş olan 
değişiklik önergeleri vardır, geliş sırasına göre okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı»nın 3 üncü maddesinin (b) bendindeki «Te
sis» ve «Bağlı Ortaklık» tanımlarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Tesis; Kamu iktisadî Kuruluşları ve İktisadî Dev
let Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait mü
essese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini;» 
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«Bağlı Ortaklık; Sermayesinin yüzde 50 veya da
ha fazlası İktisadî Devlet Teşekküllerine veya Kamu 
iktisadî Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler 
topluluğunu.» 

Saygılarımızla. 
Göksel Kalaycıoğlu Hazım Kutay 

Ankara Ankara 
Osman Işık Pertev Aşçıoğlu 

Ankara Zonguldak 
ismail Dayı 

Balıkesir 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı»nın Komisyon raporundaki 3 üncü madde
sinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«işletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif 
edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde ha
kiki ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesini ve var
sa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını» 

Göksel Kalaycıoğlu Hazım Kutay 
Ankara Ankara 

ismail Dayı Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Balıkesir Zonguldak 

M. Tınaz Titiz 
istanbul 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sırasına göre 
okutuyor ve işleme koyuyoruz : 

Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (b) bendin
deki «Tesis» ve «Bağlı Ortaklık» tanımlarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Tesis; Kamu İktisadî Kuruluşları ve iktisadî 
Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) 
ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini, 

Bağlı Ortaklık; Sermayesinin yüzde 50 veya daha 
fazlası iktisadî Devlet Teşekküllerine veya Kamu ik
tisadî Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler top
luluğunu,» 

(Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ve ar
kadaşları) 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
3 üncü maddenin (e) bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif 

edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki 
ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa 
mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını, 
. (Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ve ar

kadaşları) 

BAŞKAN — Okunan Önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
(DEVLET BAKANI AHMET MESUT YILMAZ 

(Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Önergeye 

katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen iki önergedeki değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum... 

MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, madde hakkında bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Görüşmelerin süresi hakkında verilmiş olan bir 
önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan «Tasarrufların Teşviki ve 

Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı» nın tümü üzerindeki görüşmeler sonun
da durum açıklığa kavuşmuş olduğundan, gruplar adı
na lO'ar dakika, şahıslar adına 5'er dakikaya indiril
mesi hususunu arz ve talep ederiz, 

Haydar Özalp Şükrü Yürür 
Niğde Ordu 

Yaşar Albayrak Cengiz Tuncer 
îstanlbul Kayseri, 

ihsan Tombuş 
Çorum 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun teklifi üzeri
ne Yüce Heyetiniz görüşmelerin süresini tespit etmiş
tir. Danışma Kurulu kararı olmaksızın bu sürelerde 
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değişiklik yapmamız mümkün değildir. O nedenle öner- ' 
geyi işleme koymuyorum. (HP ve MDP «ıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklığı Fonu 
MADDE 4. — Gelir ortaklığı senetleri, hisse se

netleri, ve işletme hakları ile altyapı tesislerinin işle
tilmesinden sağlanan gelirler ilgili kuruluşların bütçe
leri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Ka
mu Ortaklığı Fonunda toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
ler, şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sayın ibrahim 
Ural, Sayın Berati Erdoğan. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür ederim 

efendim, ben söz istemiyorum. 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Grup adına ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yetki belgeniz var mı Şeref Bey? 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sundular efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. Ancak, mad-

- de üzerinde konuşmanızı istirham edeceğim. 
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ

KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; bugünkü 
gündemde 14 Sıra Sayısı ile görüşmekte olduğumuz, 
Tasarrufların Teşviki ve Yatırımların Hızlandırılma
sına İlişkin Tasarının, belki de üzerinde önemle du
rulması gereken en önemli maddelerinden bir tanesi 
de şu anda görüşmekte olduğumuz ve gelir ortaklığı 
senedi, hisse senedi ya da işletme hakkının devri su
retiyle sağlanacak parasal kaynakların toplandığı bir 
fonla ilgili bulunmaktadır. 

Bütçe hukukunda, ya da daha kapsamlı bir ifade 
ile bütçe tekniğinde, özellikle planlı ekonomi model
lerinin " yeğlenmeye başladığı tarihten sonra önemi 
bir kat daha anlaşılan bir prensip vardır; bütçede bir
lik, bütçede genellik prensibi. Bunu takviye eden ve 
eskilerin «âdemi tahsis» dedikleri bir bütçe prensibi. 
Bütçede genellik ve birlik prensibi açısından devlet 
maliyesi bir 'bütün olarak telakki. edilir. Gelirler ve 
giderler bu birlik anlayışı içerisinde değerlendirilir. 
öyle ki, bütçe dışında gelir düşünmek ya da bütçe 
dışında gider kabul etmek bu anlayış açısından ge- ; 
çerli olmamak gerekir. 

Geçmişte bunun aksine birtakım uygulamalar da 
görülmüştür. Meşrutiyet öncesinde o herkesçe bili
nen Düyûn-î Umumiye İdaresi iRüsumat İdaresi, 
Defter-i (Hakanî, Orman ve Maden İdareleri bütçe-
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de genellik ya da birlik prensibine aykırı uygulama
lara geçmişte verilebilecek güzel örneklerdendir. Bel
ki «güzel» tabiri yerinde değil, verilecek çarpıcı ör
neklerdendir. 

Devlet bütçesi dışında gelir ve giderlerin bir fon
da toplanması Tanlayışının devlet yönetimi üzerinde 
de pek çok olumsuz etkileri olmuştur. Hatta, bu olum
suz etkiler öylesine noktalara ulaşmıştır ki, devlet 
idaresini oluşturan kesimler, üniteler arasında öz ev
lat ya da üvey evlat muamelesi gibi yorumlanan, işi 
taa o noktalara kadar götüren ayrıcalıkların da orta
ya çıkması bu, bütçede genellik, bütçede birlik pren
sibinden - ayrılmalar nedeniyle söz konusu edilmeye 
başlanmıştır. 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu özellikle 1927 yı
lında çıkartılan ve aynı adı taşıyan 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu, bizim «Bütçede birlik 
ya da genellik sistemi» adı verdiğimiz sistemin Tür
kiye'de, Türk maliyesinde yerleşmesinde çok önemli 
bir adım teşkil etmektedir. 

Planlı dönemde - hangi ülkede olursa olsun -
bütçede genellik prensibi bir kat daha önem kazan
mıştır. Ülke olanaklarının tök elden en verimli saha
lara aktarılması, ülke ekonomisini yönlendirme açı
sından devlet kaynaklarının ve giderek devlet harca
malarının tek elden yönetilmesi esası planlı kalkın
manın sağlanabilmesi açısından da son derece üze
rinde durulması gereken, hassasiyet gösterilmesi, 
özen gösterilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. 

Şimdi, geçmişteki ufak çapta bütçe dışındaki fon 
teşkili örneklerine karşın, aşağı yukarı Türkiye büt
çesinin - kapasite, genişlik, kaynaklar ve imkânlar 
açısından - ayarında ikinci bir fon, ikinci bir bütçe 
oluşturulmak istenmektedir bu tasarıyla. 

Aslında fonun kullanılış biçimi de çok ilginçtir, 
gerçekten ilginçtir; bu oluşturduğunuz fon üzerinde 
Devletin ya da yasamanın sahip olması gereken bir
takım sınırlayıcı yetkiler bertaraf edilmek istenmek
tedir.- Siz, Türkiye Büyük Millet Meçlisi olarak Dev
letin her kuruşu Üzerinde haiz olduğunuz murakabe, 
denetim yetkisini 5-6 bakandan oluşan bir kurula tev
di buyurmaktasınız; oysa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak bu yetki sizin münhasıran elinizde tut
manız gereken önemli bir yetkidir. 

Gerçekten, fonun ne suretle kullanılacağına ilişkin 
müteakip maddeleri inceleyecek olursanız ve hangi 
kurul tarafından bu fonun gelirleri ve giderleri üze
rinde tasarruf yetkisinin hangi merciin, organın, ku
rulun elinde olduğunu şöyle bir göz önüne getirirse-
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niz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda 
göstermesi gereken hassasiyet daha bir boyut kazanır 
daha bir anlam kazanır. 

Değerli arkadaşlarım, düşününüz, iç istikraza da
hi gidilirken, bu istikrazın kapasitesi, genişliği, mahi
yeti üzerinde şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin göstermiş olduğu hassasiyeti siz istikrazın 
da ötesinde anlam ifade eden bu fonun teşkili ve 'bu 
fon imkânlarının kullanılması konusunda kullanmak
tan sarfı nazar etmektesiniz. Öylesine sarfı nazar et
mektesiniz ki, sizin adınıza Devlet harcamalarını de
netlemek durumunda olan Sayıştay murakabesini de 
dışlamak suretiyle; hem öyle devretmektesiniz ki, 
İhale Yasasına tabi olmaksızın. 

Tahmin ederim Sayın Başbakan ya da Hükümet 
adına konuşacak sayın bakan diyecektir ki, Türkiye' 
de kamu idareleri içerisinde geçmişte Sayıştayın mu
rakabesi dışında bırakılmış ve hatta Devlet İhale Ya
sasına tabi tutulmamış kamusal nitelikli kuruluşlar 
vardır. Nitekim, şimdiye kadar alıştığımız üslup bu 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İhale Yasasına tabi olmayan, 
Sayıştay murakabesine tabi olmayan; ama öte yan
dan oldukça geniş parasal olanaklara sahip hu fonun 
denetimi konusunda tasanda sadece Başbakanlık Yük
sek Murakabe Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu 
görevli kılınmaktadır. Aslında bu görevli kılınışın il
ginç de bir anısı vardır. Plan ve Bütçe Komisyonun
da bizim sürekli olarak, kurulan bu fonun idaresini 
yapacak olan kurulun mutlak bir denetime tabi tutul
ması gerektiği yolundaki ısrarlarımız karşısında Hü
kümeti temsil eden Sayın Bakanın lütuf bahşederce-
sine bir bahş içerisinde ifadesiyle getirilmiştir. Yük
sek Denetleme Kurulunun bu fonun üzerindeki de
netimi de. 

Eğer dikkat buyurursanız Hükümetin Yüksek 
Başkanlığa sunmuş olduğu ilk tasarıyla Komisyon
dan çıkan tasarı arasında bu bakımdan da fark var
dır. Gerçekten tasarının ilk halinde Yüksek Denetle
me Kurulunun böyle bir denetimi yerine getireceği 
konusunda bir açiklık bulunmamakla beraber Plan 
- Bütçe Komisyonunda bizim yapmış olduğumuz ıŝ  
rarlı eleştiriler karşısında ve bir lütuf bahşedercesine 
bir eda içerisinde Hükümeti temsil eden Bakanın, ta
birimi mazur görün, ama lütfuyla buraya konmuş, 
buraya dercedilmiştir. Kaldı ki, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu isminden de anlaşılacağı üzere iş
levsel bakımdan birtakım yetkilere sahip olmakla 
birlikte Başbakanlığa bağlı bir denetim organıdır ve 
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siz Başbakanlığa bağlı bir denetim organını yine Baş
bakanın veya Başbakanın görevlendireceği bir baka
nın başkanlığında oluşacak 5-6 bakanın oluşturduğu 
bir kurulun denetimiyle görevli kılmaktasınız, yani 
Sayın Başbakana kendisini kendisine denetlettirmek-
tesiniz. Bu da yeterli bir denetim mekanizması değil
dir. Bu anlamda eğer maddeyi ya da bu fonun işle
me biçimini bu anlamda değerlendirecek olursanız, 
burada da üzerinde önemle durulması gereken bir 
noktanın bulunduğunu tespit etmek, öyle pek zor 
bir şey olmasa gerek. 

Değerli arkadaşlarım, fonun kullanılışı da müte
akip maddede düzenlenmiş. Her ne kadar müteakip 
maddenin görüşülmesi esnasında arkadaşlarımız bu 
konudaki görüşlerini ifade edecekler ise de, fonun 
bizzatihi kendisiyle olan direkt ilişkisi nedeniyle bu
rada bir nebze ona da değinmek isterim. 

Bu fon, 5 inci maddede belirtildiği üzere, «gelir 
ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı tesislerinin, işlet
me, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü mas
rafları ilgili idarelerce bu fondan karşılanır» ibare
siyle karşılamak göreviyle tavzif edilmiştir. Ovsa, si
zin gelir ortaklığı suretiyle satacağınız ve Devletin 
çeşitli organlarına ait, ya da işletmesi, bakımı, çeşit
li kamusal idarelerce yapılacak olan bakım, onarım 
işletmelerinin, bakım, onarım masraflarının da tes
pit ve tayininde oldukça büyük güçlüklerle karşılaşa
cağınız da bilinmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, fon üzerinde benim ciddî 
kaygılarım vardır. Endişem, yasal statüsü itibariyle 
denetimi ve bağlı olduğu yasalar itibariyle böylesine 
serbestçe oluşacak ve böylesine serbestçe harcanacak 
olan bu fonun gelecekte siyasal iktidarlarca, siyasal 
yatırımları doğrultusunda kullanılmasından kaynak-
lanmaktadrr. Böylesine geniş parasal olanaklara sa
hip bir fonun, böylesine icranın elinde serbestçe kul
lanılabileceği bir statü içerisinde, siyasal iktidarın bu
nu kendi siyasal amaçlarını pekiştirmek, kendi siya
sal yatırımını gerçekleştirmek uğrunda kullanması 
da pekâlâ mümkündür ve son derece de geniş yan
sımaları, büyük sakıncaları ortaya çıkarabilecek bir 
durumdur, O itibarla fon üzerindeki kuşkularımı bu
rada ifade. etmekten kendimi alıkoyamadım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın ifadele
riyle fonun bu taşandaki mekanizması, işleyiş biçi
mi konusunda da birtakım tereddütlere sahibim, ör
neğin; sayın Başbakan özellikle köprü satışı olarak 
halk arasında yaygınlaşan bu tasarı nedeniyle yap
mış olduğu konuşmalarda, «örneğin, biz birinci fcöp-
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diyü satacak, bunun parasıyla ikinci köprüyü yap
tıracağız» buyurmaktadırlar. Doğru mu? Doğru. Elim
de köprüyü Türkiye'ye kazandıran ve bunu kazan
dırmakla mensuplarının iftihar ettikleri (Karayolları 
Genel Müdürlüğünün eski bir genel müdürünün 
bir makalesi var. Bu makalesinde Sayın Genel Mü
dür köprünün satışı konusunda, köprüyü yapan ida
renin başında bir zamanlar görev yapmış bir kişi ola
rak endişelerini ve üzüntülerini belirtmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanız kal
mıştır. 

ONURAL ŞEREF ıBOZKURT (Devamla) — 
Toparlayacağım Sayın ©aşkanuıı. 

Sözü edilen Genel Müdürün gazetede yer alan 
makalesinin bir paragrafını kısaca Yüksek Meclise 
sunmak isterim. «Bugün yürürlükteki faiz oranlarıy
la Boğaz Köprüsünden kazanılan yıllık 3 milyar li
ralık net gelire dayalı yüzde 40 faizli tahvil çıkarmak 
- ki, o tarihte yüzde 40 cariydi, sonradaıuyapılan dü
zenlemelerle yüzde 50'nin üzerine çıkıldı - istenirse en 
çok 7,5 milyar liralık tahvil çıkarılabilir.» 

O zamanki ifade, tasarının henüz daha düzenlen
memiş olması nedeniyle tahvilin karşılığı sizin tasa
rıda getirmiş olduğunuz gelir ortaklığı senedine te
kabül etmektedir buradaki anlatımı itibariyle. «Diye* 
lim ki, köprü geçiş ücretlerine yüzde yüz zam yaptı
nız, çıkarılabilecek tahvil miktarı 15 milyar liraola-

* bilecekti!. Her iki halde de edilinilecek para 150 mil
yar liralık maliyete erişeceği sanılan ikinci Boğaz köp
rüsü ile çevre yollarının yapımına yetmeyecektir. 
Köprünün gelirinin satılmasıyla sağlanacak para bi
rinci durumda ikinci 'Boğaz geçişinin maliyetinin yir
mide birini, ikinci durumda - Bendeniz arz ediyorum 
açıklamak üzere, yani köprü geçiş ücretlerine zam 
yapılması halinde - ise onda birini ancak karşılaya
bilecektir.» 

Bu benim sözlerim değil, teknik bir elemanın, 
Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış bir zatın ef
kârı umumiyeye, kamuoyuna bir gazete sütunundan 
seslenişinden alınma ifadelendir. 

BAŞKAN — Sayın İBozkurt, tamamlayınız efen
dim.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT ((Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

O halde sizler örneğin köprüyü satacak; ama ikin
ci köprüyü yapmak için ancak onda biri veya yirmi
de biri bir kaynağa sahip olacaksınız ve bu kaynak 
bu geliri satılan tesisin bakım, onarım masraflarını 
da ihtiva edecek kendi iç yapısı içerisinde. O zaman 
köprünün satılması, gelirinin satılması suretiyle te

min olunacak gelir ikinci köprünün belki de ancak 
kırkta birini sağlayabilecek. O zaman sîzin ifadeleri
nizin realize edilmesi konusunda ben kuşku duyar
sam herhalde bu kuşkuda haklılık payının var oldu
ğunu sizler de elinize kâğıt, kalem alıp hesap ederse
niz kabul etmek durumunda kalırsınız. (ANAP sıra
larından «Git artık» sesi), 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlamak isti
yorum. Sözlerimi bağlarken* bir noktayı altını çize
rek, vurgulayarak ve bir cümle halinde arz etmek -su
retiyle ve «Git artık» diyen sayın arkadaşımın mü
saadesine mazhar olmanın bahtiyarlığı ile gideceğim. 

Arkadaşiar, parasal bakımdan böylesine geniş 
olanaklara sahip olan bu fonu Devlet İhale Kanu
nuna tabi tutmazsınız. Sayıştay murakabesinden uzak 
tutarsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bizatihi 
sahip olduğu yetkileri devretmek suretiyle alabildi
ğine geniş yetkilere sahip bir kurul marifetiyle yö
netir, yönlendirir, harcar, sarf ederseniz {ve ben sizi 
kastetmesem dahi, siz de zannediyorum siyasal ik
tidar olmakla bu benim maruzatımın içerisinde, 
kapsamında olmak durumundasınız, sizi en azından 
bir milletvekili olarak, olmamasını dileyerek uyar
mak suretiyle arz ediyorum) siyasal iktidarlar kendi 
siyasal yatırımları uğrunda bu fonu kullanmaya kal
karlarsa memleketi de, demokrasiyi de tehlikeye atar
sınız. Onun için sizi uyarıyorum ve hepinize saygı
lar sunuyorum. I(HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN •— Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Ferit Melen. 

Buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben meseleyi 
sadece Anayasa yönünden ele almak istiyorum. 

Sayın Maliye Bakanı bir süre önce yaptığı konuş
mada birçok fon isimleri saydı, fakat bunların hep
si bu Anayasada geride kalmış hadiselerdir. Bu Ana
yasa, biraz önce arkadaşlarımızın da işaret ettiği gi
bi, bütçe prensiplerine göre tânzim edilmiş bir ana
yasadır. İlmî prensiplere dayandırılarak tanzim edil
miş hükümler getirmiştir. !Bu Anayasada fon sözü sa
dece bir yerde geçmektedir, 1$7 nci maddesinde. 
Ona dayanarak geçen gün bir kanun geçirdik; dış ti
caretten, ithalattan alınan resimlere fon tatbikiyle il
gili. O hükme dayanarak çıkarıldı. Onun dışında fon
dan bahis yoktur. İBinaenaleyh bu gelirler devlet ge
lirleridir, Anayasanın 73 üncü maddesine göre alı
nır. 73 üncü maddeye göre tahsil edilecek bu devlet 
gelirleri borçtur, istikrazdır, hisse senedi hasılatıdır, 
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isletmenin devri mukabilinde alman paradır, 73 üncü 
maddesine göre alınmaktadır, Bu yalnız ve yalnız 
bütçeye irat kaydedilir. 

Anayasanın bir de Htfl inci maddesi var. O mad
dede de, «Gene! bütçe, katma bütçeli dairelerin bü
tün giderleri bütçeye konur» der. Planlı ekonomide 
zaten bu zarurî. Bir süre sonra belki ona da temas 
edeceğiz. Anayasa plan yapılmasını amirdir. Bu pla
nın bir an evvel de getirilmesi lazım. Bütün bu po
litikaların planda gösterilip, Millet Meclisince tatbi
kinden sonra bir planlı ekonomide bunları yürütmek 
mümkün olur. Esasen bizim, gene Anayasanın pla
na taalluk eden hükmü karşısında, plan yapmadan 
bu tür politikalara müsaade etmememiz lazımdır. 

Binaenaleyh, bunu bütçeye koymak lazımdır. 
Sayın Maliye (Bakanının bahsettiği 'fonlar zaten ufak 
mevzular içindir. Halbuki bu fona milyarlarca para 
gelecektir. Yarın belki önümüze Konut Fonu da ge
lecek ve onunla birlikte aynı kasaya girecektir. Bu 
iki fon arasında aktarmalar mümkün olacaktır. Bu 
husus kanunda vardır, biraz sonra gelecektir. Bina-
naenaleyh, bunların harcamaları sadece bu kanunda 
tespit edilen yere değil, aktarma suretiyle başka yer
lerde de yapılabilecektir. Bunların bütçe dışında tu
tulması ve Meclis yetkilerinin Hükümete veyahut al
tı bakandan kurulu bir kurula devredilmesi hakika
ten Anayasaya aykırı olur. 

Kısa bir süre önoe bu Anayasaya saygı göstere
ceğimize dair yemin ettik. Hiç olmazsa bu yemini
mize ihanet etmeyelim. Biz önergemizde bir yol 
gösterdik, bunu meşrulaştırma yolunu gösterdik ki, 
bundan evvelki fonlar da zaten öyle kurulmuştur; 
bu gelirler bir taraftan bütçeye irat kaydedilir, diğer 
taraftan masraf bütçesine de ödenek kaydedilir ve 
bir fon yoluyla sarf edilmesi gerekiyorsa, işe
niyorsa o fona oradan aktarılır. Ama bütçeden ge
çirilir, Bunu Bütçe (Komisyonunda da anlatmaya ça
lıştık, ama maalesef sert bir tutum ile karşılaşıyoruz 
daima. Dediğim gibi, bir kışla disiplini karşısında bir 
şey yapmaya imkân yok. Söylediklerimizin hepsi 
boşta ve havada kalıyor, ama dediğim gibi, bunları 
hiç olmazsa zapta söylemek bir fayda getirebilir bel
ki. O yüzden zapta geçmesi için söylüyorum, 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural; buyurun efen

dim. 

| İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu gece buraya çıkıp konuş
mak istemiyordum. Hele biraz sonra yapacağım ko
nuşmayı hiç istemiyordum; ama burada konuşulan
ları dinledikten, mevcut havayı gördükten ve bir ka
nunun ille de bir gecede bitirilmesi gerektiği şeklin
deki inat ve ısrarı gördükten sonra bir-iki kelime 
konuşmaktan kendimi alamadım. 

Ben biraz evvel konuşan çok sevgi ve saygı duy
duğum Maliye Bakanı gibi güzel konuşamayacağım, 
onu biliyorum; ama bazı şeyleri söylemek bir mec
buriyet halinde olduğu için ifade etmek istiyorum. 
Esasında bunu söylemenin zannediyorum ki, fayda
sı da var. Senelerce Devlette görev aldık; Meclisle 
bazı mevkiler, bazı makamlar arasındaki irtibatı çok 
yakından görme imkânımız oldu. Geçen gün İçişle
ri Komisyonunda da söyledim. Ankara'ya geldiğim
de, hep bir lafı duyardım Telsizlerde. «Kızılay'da 
durum normal.» Uzun süre Kızılay'da durumun 
normal olduğu konusundaki manayı anlayamadım, 
başkalarına da soramadım, sormak cesaretini kendim
de de bulamadım. Zira soracağım kişi en azından be
ni bu konuda cahil kabul edecek diye korkuyordum. 
Nihayet bir gün dayanamadım ve bunu sordum. De
diler ki, «Eğer Kızılay'da durum normal ise Anka
ra'da, Ankara'da durum normal ise, Türkiye'de du
rum normaldir.» Peki Kızılay'da durum neden karı
şır? 

Beyler, işte bunun için size bu sözleri söylemek 
ihtiyacını duydum. Kızılay'da ne zaman durum karış
sa her seferinde, Mecliste mutlaka bir olay vardır. 
Mecliste olan olay mutlaka Kızılay'a intikal eder, 
Kızılay'da olan bir olay mutlaka Meclise intikal eder. 
Geçmiş olaylara bakıyorum. Zannediyorum ki, ko
nuşmalar, didişmeler ve muhalefet ile iktidar arasın
daki her gün biraz daha artan tansiyon korkarım ki, 
bu endişeme hak versin, hiç arzu etmiyorum. Bun
ları burada söylemek, yakın geçmişte olan olayları 
biraz daha dile getirmek için burada söz aldım. 
Amacım, kimseyi incitmek değildir, sadece hafızala
rı biraz tazelemektir. Ben bu endişelerimi bir gün 
Rahmetli İsmet 'Paşaya da anlattım. Çünkü bu sözü 
duyduktan çok kısa bir müddet sonra ben de olayı, 
Meclis ile Kızılay arasındaki irtibatı gerçekten çok 
iyi fark etmiştim. Artık olayları (Mecliste izliyor, Kı
zılay'ı kontrol altında tutuyordum. Bunu İsmet Pa
şaya anlattım, dedim ki, «Bu kadar yakın bir ilgi var, 
ilişikli var, acaba biliyor musunuz Paşam?» Bilmedi-

, ğini söyledi. Evet, o büyük insan bilmiyordu. Beni 
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bağışlayın, içinizde de çok bilen olduğunu zannetmi
yorum. 

Buradaki konuşmaların, buradaki tansiyonun, bu
radaki zıtlaşmanın ve inadın zaman zaman başka ta
raflarda ma'kes bulacağını lütfen kabul edin. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Bunlar es
ki taktik eski. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Bir zaman Sa
yın Başbakanımız ile çok yakından çalışan, çok kıy
metli, hakkın rahmetine kavuşan bir arkadaşımız var
dı, Yılmaz Ergenefcon. Olaylar o kadar çığırından 
çıktı ki, zamanın valisi, ben ve Sayın Başbakanımı
zın yardımcısı olan o büyük insan ile bir araya gel
dik. «Olaylar her gün çığrından çıkıyor. Başbakana 
gidelim ve lütfen buna bir çare bulalım. Eğer bulamı
yor ise, lütfen çekildim diyelim» dedik. Sözcü ola
rak da o arkadaşımı seçtim. O Hakkın rahmetine ka
vuştu, ama şahidimiz hâlâ hayattadır, eski Ankara 
Valisi Ömer Naci Bozkurt. 

Yine bu konu ile ilgili olarak bir hususu özellik
le belirtmek istiyorum. Bir zamanlar biliyorsunuz 
petrol şirketlerini, hatta Amerika, İngiltere ve Fran
sa'ya kiralanan binaları dahi korumak mecburiyetin
de kaldık. İnşallah bu ıkanun getirdiği neticelerden 
sonra, gerek hisseleri itibariyle ve gerekse benim ölçü
me göre mülkiyet değilse bile, zilyetliğin devri sure
tiyle satılacak olan bu müesseseleri de korumak du
rumunda kalmayalım. 

Ben sadece bir hafıza tazelemek için söylüyorum; 
hiç fcimseye mesaj vermek istemiyorum, kimseyi de 
kırmak istemiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. l(HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Berati Erdoğan; buyurun efen
dim. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın miilervekilleri; biliyorsunuz dünyada hiç
bir şey statik ve durgun değildir, zaman içinde her 
şey az ve çok değişikliğe uğramaktadır. 

Bu kaide, düşünceler için de geçerlidir. Düşünce
lerin de mutlaka tekamül etmesi gerekir; insanlık bu 
şekilde yükselir. Bizim burada getirdiğimiz, şu ka
nunla getirdiğimiz yeni hır tatbikat şekli, haddi za
tında yeni de değildir, dünyanın birçok yerinde tat
bikatı yapılmıştır. 

Bizim Seçim Beyannamemizde ve Hükümet Prog
ramımızda devlet, millet anlayışımız açıkça ifade 
edilmiştir. Biz, devletin zenginliği sonucu milletin 
zenginliğini değil, milletin zenginliği sonucu devletin 

zenginliğini müdafaa etmekteyiz ve bir noktada da 
bu kanunda inşallah bu tarifi gerçekleştirmiş olaca
ğız. 

Burada satılması söz konusu olan müesseselerden 
birçoklarının mahzurlu olduğu şeklinde tenkitler ol-, 
du. Ben bir misal vereyim. 

Sayın Halkçı Parti (Milletvekili, konuşmacı arka
daşımız TPAO'dan bahsetti. Eğer Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığının Kanununu incelemiş, olsaydı , 
orada şahıslara verilmiş hisse senetlerinin de olduğu
nu pekâlâ görecekti. Demek ki, halihazır birçok Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine şahıslar ortak olmuşlar
dır. O halde, bu kanunla sadece işin kapsamı biraz
cık genişletilmiş olmaktadır. 

Zarar eden bir Kamu İktisadî Teşebbüsünü eğer 
bir özel teşebbüs, bir şahıs almak istiyorsa biz bunu 
satmayalım mı diyelim, bu Kamu İktisadî Teşebbü
sü zarar etmeye devam etsin, Devlet de bunun zara
rını ödemeye devam etsin mi diyelim? 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Zarar edeni sat
mıyorsunuz kî.'. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Peki efen
dim, zarar edeni de satarız, alan olursa onu da sa
tarız ve göreceksiniz bu nevi müesseseleri satın alan 
olacaktır ve onları verimli bir şekilde çalıştıracaktır. 

YILMAZ İHSAN HASTJÜRİK (İstanbul) — Za
rar edeni kim alırki, gizli eller alır. 

BERAT! ERDOĞAN itfDevamla) — Balkınız za
rar eden Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararı de
vamlı bütçeden karşılârîmakta; kimin parasını kime 
veriyoruz; bu adalet midir, buna devam mı edelim? 

önemli bir husus daha var, devletin gelirleri or
tada, gayri sarfî millî hâsılanın artış hızı da hiç iç 
açıcı değil, işsizlik had safhaya ulaşmış. 50 yıllık 
düşünce ortamı ve çerçevesi içinde bu meselelere ça
re getirmeyelim mi? Fasit bir'daire içinde dönüp du
ralım mı? Yani bir söz vardır; benim oğlum bina 
okur, döner döner bir daha okur. Biz dönüp dönüp 
aynı şeyi okumaya devam mı edelim? 

Muhterem arkadaşlarım, biz milletin meseleleri
ne çare bulabilmek için buradayız, işte bu da bir ça
redir ve inşallah bu çareyi de bu şekilde getirmiş ola
cağız. Bu: fasit daireyi kırmamız lazım. Biz bunun 
için buradayız. Bu milletin çözülemeyecek hiçbir der
di yoktur ve hepisini de çözeceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hangi konunun usulünde efendim? 
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MEHMET NURİ ÜZEL l(Edkişehir) — Müza
kere usulü hakkında. 

BALKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-

REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Saat 2,5. 
MEHMET NURÎ ÜZEL (Devamla) — Evet, Sa

yın Müjcerrem Taşçıoğlu Bey arkadaşım saat 2,5 di
yor, ben de onun için buraya geldim. 

Sabah saat 10.00'dan beri Komisyonda çalışıyor
duk, arkadaşlarımız 'biliyorlar. Sabah saat 10.00'dan 
beri parti grup toplantılarını yaptık, bütün arkadaş
larımız parti gruplarında çalıştılar. Saat 15.00'den be
ri de burada çalışıyoruz. Ancak bir 45 dakika mola 
verdik ve çalışıyoruz. Muhterem arkadaşlarım bu ras
yonel çalışma mıdır? Biz bu kanunu ille bu gece çı
karacağız da neyi kazanacağız, iki - üç saatte ne ka
zanacağız muhterem arkadaşlarım? Rasyonel bir ça
lışma içinde değiliz. Bu bize yakışmıyor arkadaşlar. 
Herkes çalışır, fakait müsaade ©din, müsaade edin de
min şurada 'bakıyorum çok affedersiniz, çok affeder
siniz... (Gürültüler) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Usul hakkın
da... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi 
dinleyiniz efendim. 

MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Demin şu
rada bakıyorum, çok affedersiniz, oturumu yöneten 
Başkan uyuyor, Divan Üyesi arkadaşlarımız başlarını 
eğmiş vaziyetteler. Çok affedersiniz, çok affedersiniz, 
Sayın Başlbakan Yardımcımız ve Sayın Başbakan bile 
birazcık kaykılarak oturuyorlar ve Öbür tarafta da, 
arkada da uyuyan arkadaşlarımız var. Lütfen Saym 
Başbakanım, sayın arkadaşlarım, iki saat, üç saat din
lenmezsek biz yarın saat 10.00'da tekrar toplantıya 
geleceğiz, sağlam kafayla olmazsak, bunları hallede
nleyiz. Neyin peşindeyiz de niye bu kadar acele edi
yoruz?. Payine damen dolaşır acele edenin; yapma
yın bunları. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Entari devriydi, şim
di ise pantolan devri. Bize ayak uydurmak zor. 

MEHMET NURİ ÜZEL .(Devamla) — Evet ayak 
uydurmak zor. Gelin yarın konuşmaya devam edelim. 
(ANAP sıralarından «Yarın Perşembe» sesleri) 

Bugün sahah konuşalım... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-

REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yarın da çalışacağız. 

MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Ben «ts-
yonel çalışma taraftarıyım. Her müspet kafanın gerek
tirdiği bir rasyonel çalışma içinde olmalıyız. Bu iti
barla lütfen hu görüşmelerimize bir ara verelim. Bu
nun için hazırladığımız teklifimizi Başkanlığa arz edi
yorum, lütfen kabul buyurun. Hakikaten tahammü
lüm kalmadı. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

İfade edeyim efendim, bu sağlık meselesi. Bey
ler, bir iddia meselesi değil efendim. Lütfen kabul 
edin, bu kadar samimiyetle de söylüyorum. Hiçbir 
parti, şu, bu düşüncem falan yok, katiyen yok, lüt
fen kabul edin. 

Önergemi Başkanlığa veriyorum efendim. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üzel, konuşmanızın, bilhas
sa Başkanlık Divanı ile ilgili olan bölümünü, Başkan
lık Divanına göstermiş olduğunuz saygı çerçevesinde 
değerlendiriyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu kürsünün keyfî olarak dillere do
lanmasına müsaade etmeyeceğimi bilmeniz lazımdır. 

MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, uyumadığınız sizin malumunuz ise, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28.2.1984 Sah günü saat 15.00'den beri görüşül

mekte olan 14 sıra sayılı kanunun şu ana kadar ancak 
3 maddesi görüşülmüştür. 

Üyelerin çoğunluğu gerek parti grupları, gerekse 
komisyon çalışmaları nedeniyle görüşmeleri sıhhatli 
olarak takip edemeyeceklerdir. Bu nedenle adı geçen 
kanunun görüşülmesine saat 15.00'de devam etmek 
üzere ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Münir Sevinç Nuri ÜZEL 
Eskişehir Eskişehir 

İlhan Dinçel Fahri özdilek 
Malatya Konya 

Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Görüşmekte olduğumuz madde hakkında değişik
lik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 161 inci maddesi, Devletin ve Ka

mu İktisadî Teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişileri
nin harcamalarının yıllık bütçelerle yapılmasını amir 
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olup, bütçe ile ilgilendirilmeyen fonlardan harcama 
yapmaya cevaz vermemektedir. -

Devlet bütçesini bir bütün halinde (genellik pren
sibi) mütalaa eden Anayasamızın bu hükmü karşısın
da tasarının 4 üncü maddesinin ikinci satırında'ki, «İl
gili kuruluşların bütçeleri dışındaki» ibaresinin kaldı
rılmasını ve bu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

.. Saygılarımızla. 
, «Bu işlemlerden hâsıl olan gelirler yılı bütçesine 
irat ve Maliye ve Gümrük Bakanlığında açılacak Ka
mu Ortaklığı fon hesabına ödenek kaydedilmek su
retiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki fon 
'hesabına, aktarılır.» 

Fenni îslimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Eşref Akıncı Mustafa Çorapçıoğlu 
Ankara Balıkesir 

Rıfat Bayazıt Memduh Yaşa 
Kahramanmaraş îstaubul 

M. Murat SÖ'kmenoğlu Turgut Kunter 
Hatay * Rize 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon Katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALA ATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MEST YILMAZ (Rize) 

—• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulunmak 

ister mi? 
FENNİ ÎSLÎMYELI (Balıkesir) — Sayın Başkan 

temayül bellidir, önergemiz açıktır; oya sunulmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

ıMıauftteyıi oylarınıza Jsunuyoımm: Kabuıl' edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılma alanları 
MAÖDE 5. — a) Gelir Ortaklığı senedi çıkarı

lacak altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, ida
me ve benzeri her türlü masrafları ilgili idarelerce bu 
fondan karşılanır. 

b) Kamu ortaklığı fonunun asgarî % 10'u kalkın
mada öncelikli yörelerdeki kamu kesimine ait tesis
lerin yatırım ve işletrnte finansmanımda kullanılır. 

c) Gelir Ortaklığı senetlerine her yıl dağıtılacak 
meblağlar bu fondan karşılanır. 

d) İleride gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve 
işletme hakkı uygulamasına dahil edilebilecek altyapı 
tesisleri ve tesislerin finansmanında kullanılır. 

e) Gerekli görülen hallerde piyasaya arz edilmiş 
bulunan gelir ortaklığı senetlerinin satın alınmasında 
kullanılır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyenlerin listesini okuyorum : Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Ömer Küşhan, şahıslar adına; Saym 
Oltan Sungurlu, Saym Hilmi Nalbantoğlu. 

'Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. HP Grubu adına. 
HP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; biraz önce çok değerli milletveki
li arkadaşlarımın ısrarla üzerinde durdukları, bu ka
nunun mutlaka bu gece çıkartılması şartı var mıdır 
soruları sonucunda bu gece bu görüşmeyi erteleyip, 
yarın çok daha zinde bir şekilde konuya yaklaşma 
imkânını verelim düşüncesinden kaynaklanan oyla
manın sonucu her def alsında olduğu gibi, tabirimi 
mazur görünüz; ama bir noktada mantığın, değil de, 
hislerin hâkim olduğu parmak sayısı ile reddedildi ve 
dolayısıyla sabaha kadar da olsa görüşmeye devam 
edeceğiz. Ben mensubu bulunduğum Halkçı Parti 
Grubu âdına 5 inci maddenin tartışmasını yapmak 
üzere huzurunuzdayım; ama esasta yürütülmekte olan 
çalışmanın verimsizliğini de" vurgulamadan geçeme
dim. 

MÜNtR FUAT YAZICI (Manisa) — Gerek yok 
bunları söylemeye, sadede geliniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gereği olmayan 
hiçbir şeyi hiçbir milletvekili bu kürsüden dile getir
mez sayın milletvekili arkadaşım. Bugünkü çalışmala
rın başından beri devamlı ve lüzumsuz müdahale
lerinizin tansiyonu ne kadar yükselttiğini idrak etmek
ten aciz değilsiniz. Binaenaleyh, sadede gelmemin ge
rektiği noktayı tayin edecek durumda olduğumu lüt
fedip kabul ediniz. 

Saym milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanu
nun 5 inci maddesinin birinci paragrafı; «Gelir or
taklığı senedi çıkarılacak altyapı tesislerinin işletme, 
bakım ve onarım, idame ve benzeri her türlü masraf
ları ilgili idarelerce bu fondan karşılanır» hükmünü 
amirdir ve devamla ikinci paragrafında; «Kamu or
taklığı fonundan asgarî yüzde 10'u kalkınmada önce
likli yörelerdeki kamu kesimine ait tesislerin yatırım 
ve işletme finansmanında kullanılır» ibaresini taşımak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, samimi inancım odur ki, 
ikinci paragrafta, yani (b) paragrafında gösterilmek 
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istenen bu yüzde lO'un harcanacağı yer bir noktada 
kamuflajdır. Yani yapılmak istenen şeyi biraz meşru 
göstermek için getirilmiş olan bir maddedir. Çünkü 
siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, yarın da uygu
lamada hepimiz beraber göreceğiz ki, bu yüzde 10 
mümkün değildir, oraya ayrılamayacaktır. Ayrılmış 
olsa dahi bugüne kadar çok ihmal edilmiş olan ve 
birçok bakımdan Batı Anadolu'dan çok farklı bulu
nan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun mutlaka kal
kındırılması gerektiğine defalarca inandığını söyleyen 
bir iktidar partisinin, bu kadar mütevazı bir gelirle 
orada herhangi bir şey yapamayacağı ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, ortadirek, ortadirek, ortadi
rek... Devamlı surette ortadireğin kuvvetlendirilmesi, 
ortadireğin kalkındırılması ve ortadireğin gerektiği şe
kilde güçlendirilmesini müdafaa ediyoruz. Çok da 
haklıyız; çünkü gerçekten bir toplumda ortadirek çok 
önemlidir. Oftadirek. tabirini sizler koydunuz, aslında 
onun adı başkadır, ama biz de aynı şeyi, aynı telden 
çalalım, aynı kelamla anlaşalım diye kullanıyoruz. 
Toplumun' yarınlara sağlam gidebilmesi için, dolayı
sıyla bu ortadireği elbette ki kuvvetlendirmek lazım. 

'Sayın milletvekilleri, endişe ediyoruz; ortadirek 
dediğimiz şeyi bu uygulamalarla (S) ye çevireceğiz, 
yani kıvrılacak ve arkasından -hiç istemeden söylüyo
rum; silinme kelimesinin başharfidir (S) harfi- siline
cek. Eğer o silinirse -sayın milletvekilleri, elbette ki, 
hepiniz idrakindesiniz- ne olur; onu düşününüz lüt
fen. 

Sayın milletvekilleri, bugünden beri tartışıyoruz, 
saat 15.00'den beri buradayız. Biraz önce sayın mil
letvekillerinden bir arkadaşımızın da dediği gibi, ko
misyonlardaki çalışmalardan geldik buraya, Elbette 
ki, gerekiyorsa çalışacağız, elbette ki, çok gerekli ise 
'bu çatının altında sabaha kadar mesai harcayacağız, 
elbette ki o günler de -gelecek; ama böylesine zorla
mayla değil ve öbür taraftan, lütfen sayın milletve
killeri dünün kötü görüntülerini getirmeyin buraya, 
dünün kötü görüntülerini hafızanızda şöyle bir yokla-
yınız ve kendinize yakıştırmayınız onları... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Maddeyle ilgili ko
nuşum 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Maddeyle ilgili 
konuşma yaparken lütfen siz hareketlerinizi kontrol 
ederseniz, ben de bu şekilde ikaz etmek mecburiyetin
de kalmam değerli milletvekili. Acele etmeyiniz efen
dim, nasıl olsa sabaha kadar buradayız, yarın da bu
rada kalırız; bitirmenin çok süratli olmasına gerek 
yok sayın milletvekilleri. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Başlamışken bitiri-
verelim dedik. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, ben Kars'tan seçilerek gelmiş bir arkadaşını
zım. Yani sizin yüzde 10 fon ayırarak kalkınmasını 
gerçekleştireceğinizi söylediğiniz veya o perdeyle ka
patmaya çalıştığınız o yörenin insanıyım. Elbette ki, 
hepiniz de benim kadar bunun sıkıntısını veya acısı
nı duyuyorsunuz; ama bir kimse acıyı bizzat kendi 
canında duyarsa, anlatılmak suretiyle o acıyı duyan
dan çok daha güzel anlatır. Onu Binaenaleyh, lütfe
diniz kabul ediniz, biz Doğu ve Güneydoğu milletve
killeri bu konuda biraz daha hassas olmak durumun
dayız. 

Gelirleri satılacak olan bu kamu yatırımları, bu 
devlet mallarından yüzde 10 gibi cüzi bir miktar; 
asgarî yüzde 10 diyoruz. Yüzde lO'un üzerine çıkma 
ifadesi de var burada; ama ben inanıyorum ki bu 
mümkün olmayacaktır sayın milletvekilleri; buna siz 
de inanıyorsunuz. Bunu kaleme alan da inanıyor. 

Sayın milletvekilleri, «Artık zamanımız yok, işi
miz çok acele, süratle bir yerlere gitmek istiyoruz» di
yen, bu sloganı kullanan sizlersiniz. Binaenaleyh, bu 
sloganı kullanan sizler böylesine acele ederken, yap
tığımız birçok hatanın veya yaptığınız birçok hatanın 
cezasını yarın korkarız ki çok ağır öderiz. Biz isti
yoruz ki, muhalefet olarak, muhalefet partisi olarak 
sizi mümkün olduğu kadar büyük boyutlarda, müm
kün olduğu kadar etkin şekilde ikaz edelim, endişe 
ettiğimiz bu hataları şimdiden önleyelim; ama müm
kün olmuyor. Kesinlikle, inatla bir yere gitmek isti
yorsunuz. İyi değil bu gidişin sonu. Lütfedmiz, biraz 
yavaş gidelim, ama selamet gidelim. Millete hizmet 
götürmekte acele edişte 24 saatin pek o kadar bü
yük önemi yok; ama işlenen hatanın telafisi korkarız 
ki, çok uzun yıllara baliğ olur. 

MEHMET TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) 
— Yöneticimiz uyuyor mu? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, (c) bendinde de : «Gelir ortaklığı senetlerine 
her yıl dağıtılacak meblağlar bu fondan karşılanır» 
denmektedir. Gelir ortaklığı senetlerini alan kimseler; 
onlara ortadirek diyoruz, onlar alacaktır sizin ifade
nize göre ki, biz buna inanmıyoruz, zaten yok olan 
imkânlarından imkân sağlayacaklar, bu gelir ortaklığı 
senetlerini alacaklar ve siz bu fondan, bu gelir ortak
lığı senetlerinin her yıl gelirinden bunlara hisse vere
ceksiniz. 
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Sayın milletvekilleri korkarız ki, çok yakın bir geç
mişte yaşamış. olduğumuz çok büyük ümitlerle bü
yük bir 'kitlenin ki, onlar yine ortadireğin bir bölümü 
idi, kendilerini bağlayarak, ellerindeki varını yoğu
nu götürüp satarak yatırdıkları bir yer vardı, bir sis
tem kurulmuştu, aldım vermeyeyim ben, sizler onu 
anlarsınız. Arkasından da «Oynamasaydınız bu ku
marı ne yapalım» denmişti. Korkuyoruz, endişe edi
yoruz, yarın da böyle bir şey demek mecburiyetinde 
kalınır diye. Onun için de ikaz ediyoruz. Elbette ki, 
bunları yapmak, bunları söylemek muhalefetin görevi
dir elbetteki, biz bunları yapacağız, ama biz bunları 
yaptıkça, biz bunların üzerinde ısrarla durdukça siz 
inatlaşacaksmız ve bir noktaya götürmeye çalışacak
sınız, inşallah güzel yerlere gideriz diyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gelir ortaklığı senetlerine 
verilecek gelirler de bu fondan karşılanacak, yani 
fonun bir kısmı da buna gidecek; ileride gelir ortak
lığı senedi, hisse senedi ve işletme hakkı uygulaması
na dahil edilebilecek altyapı tesislerin finanismanında 
kullanılacak 'bir 'kısmı da; bir kısmını da ona ayıraca
ğız. Gerekli görülen hallerde bu fondan, yani çıkar
mış olduğumuz hisse senetlerini tekrar toplayabilmek 
için de 'bir miktar ayıracağız, gerek görüldüğünde 
de bu fonu geriye toplayacağız ve dolayısıyla tekrar 
Devlete mal edeceğiz; bu kamu yatırımlarının gelir
lerini. 

Değerli milletvekilleri, bazı şeyler vardır ki, istik
balde yapacağınız işlere oradan bazı ışıklar gelir. Ya
ni, geçrriişten tecrübe edinirsiniz, geleceğe matuf adım
larınızı veya hareketlerinizi ona göre ayarlarsınız, gi
diş selamet olur. 

Hafızalarınızı lütfedip yoklayınız, bu çok yeni bir 
olay. 3 aylık faiz uygulaması geldi. 3 aylık faiz uy
gulamasında bankalarda büyük bir tasarruf birikece
ği düşünüldü ve 'bu tasarruf çök güzel bir düşünce 
ile yatırımlara kaydırılacak idi. Düşünce öyle idi,; 
ama gördünüzki olmadı. Ne oldu biliyor musunuz 
sayın milletvekilleri? 3 aylık tasarrufa, yüzde 40 ve
ya yüzde 32, miktarlarını bilemiyorum; paramız ol
madığı ve yatıramadığımız için böyle bir hesabı yap
maya da gerek görmedik, vadeli hesaplardan veya 
vadesiz hesaplardan çekildi buraya yatırıldı ve gördü
nüz ki, bankalardaki mevduatta bir artış olmadı ve 
arkasından yeni bir uygulama getirdiniz, aylık uygula
ma. 

Bunu yaparız, olmazsa, deneriz şunu yaparız, ol
mazsa, onu da değiştirir öbür şeyi yaparız... Sayın 
milletvekilleri, yalnız burada kaybedilen bir şey var. 
Karşımızdaki hedef kitle deneme tahtası değildir, 

böyle yapmamamız iktiza eder. Şuradaki mevcudiye
timizin kaynağıdır onlar. Onlara bunu reva görme
mek gerekir. 

Bundan sonra da korkarız ki, bu şekilde yapılacak 
olan, yani bu kanunla yapılacak olan yatırımlar için 
fon toplama çalışması da güzel netice vermesin. Bu
nun da sonuçları bundan evvelki uygulamalar gibi ol
sun ve o zaman dün de dediğimiz gibi, «Ne yapalım, 
millet 'kumar oynamasaydı» demek mecburiyetinde İn
şallah kalmayız diyor, hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; gayet taibiî gece-. 
nin bu geç saatinde bu müzakerelerin devam etme 
sinin kusurunu bize bulamazsınız; Anavatan Partisi 
Grubuna bulamazsınız. (MDP sıralarından «Kimde?» 
sesleri) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
Hiç kimsede kusur yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, altıncı yedinci defadır ki, sayın arkadaşları
mızdan, hemen hemen aynı lafları duyuyoruz. Yani 
siz söylemekten bıkmadınız, biz de dinlemekten. De
vam edeceğiz, çünkü bizim buraya getirdiğimiz, her
hangi bir kasıt için getirilmiş bir kanun tasarısı de
ğildir. Bunu bir kere daha huzurunuzda sizlere, özel
likle anlatmak istiyorum. Seçim Beyannamemizde ne 
varsa, Hükümet Programında ne varsa, bunları birer 
birer, kanun yapılması icap edenleri, buraya getiri
yoruz. 

Şimdi bakınız, Seçim Beyannamemizin baş tara
fında bakanlıkların reorganizasyonu vardı; daha hü
kümeti kurar kurmaz bunları yaptık. Arkasından ta
sarrufların geliştirilmesiyle ilgili konu geldi. Bu ko
nu birkaç veçhelidir. Bir sayın arkadaşımızın burada 
söylediği gibi, «Efendim, siz onu tecrübe ediyorsu
nuz, o tutmazsa şunu tecrübe ediyorsunuz.» Hayır, 
öyle bir şey yok. Tasarrufların geliştirilmesi için bu 
programda, harikalarda mevduatlara enflasyonun 
üzerinde gelir verileceği yazılmıştır. Bunu tatbik et
mek üzere de, bankalardaki mevduatlara enflasyo
nun üzerinde gelir veriyoruz. Bunu evet, başlangıçta 
üç ay, altı ay ve bir sene için yaptık. Bunun bir aya 
indirilmesini daha başta da düşünmüştük; bazı ban
kalarımızın, külfeti artırır diye itirazları sonunda 
şimdilik tatbikatı daha sonraya bırakalım dedik. Yi
ne planlanmış bir tatbikat ve bu aybaşından itiba
ren, önümüzdeki aybaşından itibaren yapılacak. 
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Hemen yine bir sayın arkadaşımızın dediği gibi, 
bu tatbikattan netice alınmamış değil, tam söyledi
ğinin tersine iyi netice alınmıştır. Bankalarda mev
duat onun söylediğinden çok daha fazla artmakta
dır, hatta Devlet bile bu maksatla bankalarımıza, siz
ler de gördünüz 50 milyar bir tahvil satmıştır. 

Bu kanunla getirmek istediğimizi bir kere daha 
tekrar edeyim. Bu memleketin büyük işsizlik derdi 
var. Bu derdin büyüğü Doğu Anadolu'dadır, Güney
doğu Anadolu'dadır. Sayın Karslı milletvekili arka
daşım bilir, ben de Malatyalıyım, Doğu, Güneydoğu 
Anadolu'nun meselelerini çok yakından biliyoruz. Sa
de Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil, Türkiye'nin 
diğer bölgelerinde de kalkınmada öncelikli yerler 
var. Buraları gezdiğimiz zaman buralardaki insanla
rımızın iş, iş diye kıvrandıklarını görüyoruz, Bu
nun... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hep 
aynı şey. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Aynı şeyi söyleyeceğim, çünkü siz de aynı şeyleri 
söylüyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başbakanım, az evvel tenkit ettiniz, siz de aynı 
şeyi ikinci defa söylüyorsunuz efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
E., ne yapalım, beşinci, altıncı defa duyduk, söyle
yeceğiz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Biz, 
bu tahammülle on gün daha devam etseniz dinleye
ceğiz efendim. Çok zevk alıyorum ben. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tabiî efendim, tabiî, dinleyeceksiniz, tabiî, çok mem
nun oluyorum. Birbirimize tesir ediyoruz, fena mı? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Lüt
fen tenkit etmeyin yaptığınız şeyi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — O 
da var. Merak etmeyin vergiyi alacağız; Ama vergi 
nispetlerini yükseltmek istemiyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Dosyaların yüzde 
üçü tetkik ediliyor sayın başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Her zaman öyledir, vergicilere sorun. 

İkinci önemli sahası dış tasarruflardır; iç tasar
ruflarınız kâfi gelmezse, dış tasarruflardır. Bunun 
içerisinde de yabancı sermaye gelir. Her nedense bu 
kanun münasebetiyle de bu yabancı sermaye konu
suna tabiatıyla gene bir şey söylemek istemiyorum, 
siz kendi programınız icâbı konuşuyorsunuz, bazı 
arkadaşlarımız dokundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de sizin anla
dığınız manada da olsa, bizim görmek istediğimiz 
manada da olsa yabancı sermaye yoktur. Kabili ih
maldir. Zannetmeyiniz ki, yabancı sermaye köşede 
bekliyor, bizler bu gelir senetlerini, hisse senetlerini 
çıkardığımız zaman hemen gelecek bunlara sahip 
olacaktır. 

EROL AĞAGİL «(Kırklareli) — Gizli ellere geçer 
diye korkuyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — O 
vehimlerden lütfen kurtulunuz rica ederim. 

Bir yabancı sermayeyi düşünebilmek için ilk önce 
kendinizi düşününüz. Ben size, bir yabancı memle
ket söylesem, bu memlekete gider yatırım yapar mı
sınız? O yabancı memleketin ismini verdiğim zaman, 
ilk önce acaba orada emniyet var mı diye bakar
sınız. Benim yaptığım yatırımı bir müddet sonra 
elimden alacaklar mı almayacaklar mı diye bakar
sınız. Bana iyi muamele edip etmeyeceklerine bakar
sınız. Türkiye'de bu manada geçtiğimiz yıllarda ya
bancı sermaye teşvik edilmemiştir. Yabancı Sermaye 
Teşvik Kanunu, ismi üzerinde, teşvik kanunu diye 
değil durdurma kanunu diye kullanılmıştır; hep kor
kudan, hep kapitülasyon korkusundan. Bunu da ya
dırgamıyorum; ama dünyanın değiştiğini, dünyada 
çok şeyin değiştiğini de lütfen kabul ediniz. Türki
ye, güvenilir bir ülke olmadıktan sonra yabancı ser
maye gelmez. Yeni yeni güvenilir ülke olmaya baş
lamıştır. Daha yenidir ve hemen de şunu söyleyelim, 
bizim programımızda yabancı sermaye, pratik oldu
ğumuz için, çok fazla bir yer işgal etmemektedir. 

Biz pratiğiz, gerçekçiyiz. Yabancı sermaye gele
cektir, onlara kolaylık göstereceğiz. Çünkü şuna ina
nıyoruz; bizim milyonlarca işçimizin yabancı serma
yenin memleketindeki fabrikalarda çalışacağına, bu-

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) •— 
Yaptığımız şeyi tenkit etmiyoruz. 

Şimdi bakınız, bu memlekette insanlarımıza iş 
bulmanın yolu yatırımları artırmaktır. Yatırımları 
artırmak için, ilk önce kendi kaynaklarınızı zorlar
sınız. Bu kaynakları zorlamanın yolu, belki sizin 
politikanız daha fazla vergi almaktır, onu (bilmiyo
rum; ama bizim politikamız daha fazla vergi almak 
değildir, daha fazla vergi koymak değildir, bizim po
litikamız, gönüllü tasarrufları teşvik etmektir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Vergi kaçakçı
lığı?.. 
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rada yabancı sermayenin kurduğu fabrikalarda ça
lışması çok daha evladır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı her 
zaman ifade etmeye çalıştığım gibi, memleketin 
önemli problemlerinden birine, işsizlik meselesine 
sistematik bir çözüm getirmektedir. Bir çözüm; baş
ka çözümler de var, onları da getiriyoruz. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu ile ilgili olarak bu ilk kanun 
değildir. Bu getirdiğimiz üçüncü kanundur. Bu üçün
cü kanunda da her seferinde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ile ilgili bir yeni madde, bir yeni imkân ge
tirilmektedir. Bu bizim programımızda vardır, altı 
tane önemli maddeden bir tanesidir ve bunu yapmak 
için her türlü gayreti gösteriyoruz. Siz'de bu gayre
timize lütfen iştirak ediniz. 

Çünkü buraları gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki, 
buraların insanları göç ediyorlar. Bu göçü asgariye 
indirmek, mani olamayız, tabiî şartlar o kadar kolay 
değil; ama asgariye indirilmek Büyük Millet Mecli
sinin herhalde en önemli vazifelerinden birisidir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Oltan Sungurlu, buyurun 
efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün 
üzerinde konuştuğumuz kanun, biraz evvel de belirt
tiğim gibi veya dün de belirttiğim gibi, 6 Kasım se
çimlerinden önce üzerinde münakaşası yapılmış, gö
rüşmeleri yapılmış bir mevzudur. 

Türk iktisadiyatında bugüne kadar doktriner bir 
prensip, doktriner bir tatbikat hâkim olmamıştır. Bu
gün münakaşası yapılan, görüşmesi yapılan kanunu 
da doktriner bîr açıdan ele almak mümkün değildir. 

Bu kanunun konuşmaları yapılırken hatırımda 
kaldığına göre, bir partinin sayın genel başkanı, ken
disinin 1949 yıllarında KİT'lerin satışı ile alakalı bir 
komisyonda çalıştığını, ancak o zaman bu satışı ger
çekleştiremediklerini, bir çözüm bulamadıklarını ifa
de etmişler ve bu satışın bugün de gerçekleşmesinin 
mümkün olduğuna inanmadıklarını belirtmişlerdi. Yi
ne hatırımda kaldığına göre, Sayın özal, «Ancak 
biz satarız» demişti. 'Bir inatlaşma olmuş, «Ben de 
sattırmam» diye bildirmişlerdi. Şimdi bu kanun bu
rada görüşülürken, Anavatan Partisi kendi progra
mını yerine getirmek için bu kanunu teklif etmiştir. 
Ancak muhalefet grupları zannediyorum ki, o gün
kü inatlaşmayı devam ettirmektedirler. Seçimlerden 
önce muhalefet partilerinin her ikisi de prensip ola
rak KİT'lerin satışına karşı olmadıklarını, bazı hu-
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suslarda, bilhassa altyapı tesislerinin gelir hisseleri
nin dağıtımı, satışı mevzuuna karşı olduklarını, KİT 
lere de bazı istisnalar itibariyle karşı olduklarını; 
ama genelde KİT'lerin satışına karşı olmadıklarını 
belirtmişlerdi. 

ÖZER GÜRBÜİZ (Sinop) — Yanlış. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) 

— Ben öyle 'hatırlıyorum. 
NECDET CALP (Ankara) — Beni kasdediyor-

sanız, yanlış hatırlıyorsunuz, hiçbir zaman o şekilde 
konuşmadım. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Gecenin geç vaktin
de yanlış hatırlıyorsun herhalde, zihinler yoruldu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Olabilir efendim. Yalnız ben, uzun bir tarihteki ola
yı belki yanlış hatırlıyorum. Sayın Muhalefet sözcü
leri, benim bu kanun görüşülmeye başladığında söy
lediğim sözleri yanlış hatırladılar. Ben bu konuş
mayı yaparken şöyle söyledim: Biz Anavatan Par
tisi olarak, millete söz verdik bunu getireceğiz dedik 
ve milletten de iktidar olmak üzere bize oy verildi, 
verdiğimiz sözü tutacağız dedim. Sayın Ferit Melen 
bunu yanlış anlamışlar ve «Biz iktidar olduk, her 
halükârda bu kanunu çıkarırız» yolunda tefsir et
mişler. Benim politik anlayışım böyle bir söz söy
lememe manidir, belirtmek isterim. 

Şimdi muhterem milletvekileri, Meclis açıldığı 
günden beri bir diyalog sözünün arkasından, Ana
vatan Partisi Grubuna karşı yöneltilen şöyle bir du
rum söz konusudur: Başlangıçtan beri bir diyalog 
iddiası vardır. Biz diyalog içinde olduğumuza ina
nıyoruz ve bu Meclisin bütün miUetvek ilerini -sami
miyetle söylüyorum- aynı teveccüh ve sevgi içerisin
de kucaklıyoruz. Ancak, komisyonlardaki görev tak
siminde görev verilmediğinden yakınıldı. Hatta ve 
hatta bu ölçü millî koalisyona, nerede ise Başbakan
lığı istemeye kadar varacak idi. Eğer bunları, vermiş 
olsa idik mi bu diyalog kurulmuş olacaktı? Diyalog 
bunlarla kurulmaz. Şu kürsüye gelen her muhalefet 
sözcüsü için demeyeceğim; ama birçoğu için ve ken
dilerine daha önceki hayatlarında saygı duyduğumuz 
şahıslar, devletin üst kademelerinde bulunmuş olan 
kimseler dahi, Anavatan Partisi milletvekillerine 
hakaret, tehdit, suçlama için bunu kullandıar. 

Şimdi, Anayasaya aykırı olduğu söylenir. Bu kür
süde konuşulan her kanun için aynı iddia vardır; 
«Anayasaya aykırıdır, ipe gidersiniz, sonunuz şöyle 
olur, böyle olur.» Tehditler; bazı güçlerin geleceğin
den bahsetmek, bazı gizli güçlerin yönetiminden bah
setmek gibi; bu Anayasa Mahkemesinin muhterem 
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heyeti Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa Mahkeme
sidir ve bağımsız bir kuruluştur; ben öyle biliyorum, 
yoksa hiçbir muhalefet partisinin yan kuruluşu de
ğildir, hepinizin Anayasa Mahkemesidir. 

Muhterem milletvekilleri, bazı muhalefet millet
vekilleri bizi oy ile tehdit edip, muhabbetti olarak, 
seçimlerde bu kanunu bu şekilde söylemiş olsa idik 
oy alamayacağımızı söylemek telef. 

Şimdi, 25 Mart seçimleri çok yakındır. Biz, 25 
Mart seçimlerinden "önce bu kanuna -söylemiyoruz-
oy vereceğiz ve millet de bizim bu kanuna verdiği
miz oy sebebiyle bize oy verecek veya vermeyecek, 
göreceğiz. 

Şimdi, muhalefet partileri de 25 Martta seçime 
girecekler, onların da oylarını göreceğiz. O «yüzde 
53» dedikleri oyu da göreceğiz. Biz oy hesabı yap
mıyoruz, hizmet hesabı yapıyoruz; ama biliyoruz ki 
millet, hizmet verenlere oy verecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanunun müzakere
si sebebiyle bazı diyaloglar ve faydalı meseleler de 
zuhur etmiştir. Biz Anavatan Partisi olarak, milliyet
çi, muhafazakâr bir partiyiz; bunu söyledik, belirttik 
ve milliyetçilikte kimseden geri değil, öndeyiz; ama 
bu Mecliste hangi kanun gelse müspet bir muhale
fetle karşımıza çıkamayan muhalefet, milliyetçiliğe 
yapışmıştır. Milliyetçiliği bu kürsüde muhalefete mü
dafaa ettirmekten gurur duymaktayım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

'Muhterem mille'tvekileri, kanunun bir bendi bu 
gelirlerin yüzde 10'unun geri kalmış bölgelere verile
ceği yolundadır. Sayın Malatya'lılar ve Kars'lılar he
veslenmesinler, Türkiye'de -13 nüfus artışıyla Gü
müşhane İli birinci sıradadır. Geri kalmış bölgelere 
yapılacak yardımda Anavatan Partisinin Programı 
da budur, muhalefetin sözleri de budur; Gümüşhane 
ili elbetteki hakkını talep edecektir. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi sabahın bu 
saatinde saygıyla selamlarım, günaydın. 

Bendeniz, bu madde geldiği sırada konuşmasay-
dım olmazdı, bu vesileyle söz aldım. 

Demin Sayın Başkanımız beni duygulandırdı,,ha
kikaten Doğu Anadoludan, hatta şöyle diyebiliriz, 
kalkınmada öncelikli yörelerden yorganını alıp gelen 
vatandaşlardan bahsetti; onlardan birisi de bizleriz. 

Başbakanımızın bu samimî davranışından bekler
dim ki, şu 5 inci maddenin bu Kamu Ortaklığı Fo
nunun asgarî yüzde 10'unu kalkınmada öncelikli yö
relerdeki kamu kesimlerine ait tesislerin yatırım ve 
işletmesi finansmanına, konan yüzde 10 miktarı da 
samimî olsun. Ben bunu samimî bulmuyorum. Belki 
bu itirazımı şimdilik hoş karşılamıyorsunuz; ama 
aynı durumda olan iller şimdi izah edeceğim şekil
den dolayı ve hatta diyebilirim ki, bu konuyu en iyi 
bilen Sayın Başbakan burada gelip benim söyleye
ceklerimi belki daha teknik lisanla izah ettiği zaman 
hem sizleri inandıracak, hem kendisi zaten inandığı 
için bu maddeyi düzeltecek ve sonunda öneri şek
linde sunacağım hususu kabul edeceksiniz ve dola
yısıyla başlamış olan bu diyalog tatlıya bağlanmış 
olacak. 

Bu teknik konularda sanırım Devlet Planlama 
Teşkilatının bazı etütleri vardı. Bu etütlerde ileri 
sektörler itibarıyla inceliyordu. İçinizde Devlet Plan
lama Teşkilatında çalışanlar varsa, bilhassa Sayın 
Başbakan İyi bilirler veyahut hatırlarlar, ben de bil
gimi tazelerim. 

İller, tarım sektörü bakımından, sanayi sektörü 
bakımından, okumuşluğu bakımından, maden sek
törü, konut ve yerleşim bakımından, sağlık kuruluş
ları bakımından galiba bazı etütlere tabi tutulup not
lar da veriliyor ve en sonunda sanırım bir sosyo
ekonomik düzeyi ortaya konuyor ve herhalde bir 
not da verilmek suretiyle ki, onun neticesinde bir 
yüzdeler tespit edilmek suretiyle, illerin gelişmişlik 
göstergeleri tespit olunuyordu. Aklımda kaldığına 
göre, 1973-1979 itibariyle İstanbul için sanırım bu 
gelişmişlik göstergesi 98 di. Ankara'nın herhalde 78 
veya 80 civarında, Erzurum'un 50 civarında idi. Tun
celi'nin 30, Hakkâri'nin de galiba ya 16 ya da 18 ci
varında bir gelişmişlik göstergesi vardı. 

Şimdi bu 67 ilimizin gelişmişlik göstergelerini şöy
le bir toplarsak' bir rakam bulunuyor. Bu rakamı 
67 ile bölersek yine aklımda kaldığına göre, bu orta
lama gelişmişlik göstergesi 50 veya 52 civarında idi. 
Bu rakam karşısında, tasavvur buyurunuz, Hakkâri 
18 ise, demek ki 52 ortalamaya yetişmesi için Hak
kâri ilinde tabiî bu kamu yatırımlarından, altyapılar
dan ne kadar daha yapmamız lazım ki ortalamaya 
veyahut herhalde İstanbul'u hedef alırsak 98'e ka
vuşsun... Hastane yapacaksınız, yol yapacaksınız, okul 
yapacaksınız, tarım sulaması gibi yatırımlar yapa
caksınız ki Hakkâri de belki 98 sene sonra ancak 98 
rakamına ulaşır, bu yüzde 10'« 4a, ayırırsanız. 
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Şu var ki, geçmiş hükümetler zamanında* suç
lamıyorum, belki bütçe imkânları öyle elvermiş 
yatırımlar az yapılabilmiş ve bu illerin de bazıları 
gelişmiş, bazıları gelişememiş ki, biz bunlara «kalkın
mada öncelikli yöreler» demişiz. Tabiî bu kibar 
ismi. Kalkınmada öncelikli yöreler demek, esasen 
geri kalmış iller demektir. Bu bakımdan istirham 
ediyorum ki, bu yüzde 10, fondan ayrılan, gerçi as
garî yüzde 10 ayrılır deniyor; ama bu çok azdır. 

İşi tatlıya bağlamış olmak için, bir de Meclisi
mizde şu saatten itibaren bir diyalog olduğunu, bizim 
de bir önerimizi sizin kabul etmiş olduğunuzu gör
müş olmak, sevinmek ve bu sevinçle belki Sayın Baş
kanımız da izin verirler, gidip bu fizikî yapımızı din
lendirmek için evimize koşarken sevinçle koşalım. 

Şöyle bir öneride bulunuyorum : Resmen önerge 
yazmayı bizim grubumuz rnenetti; bunu 5 tane ar
kadaşıma imzalatıp veremedim. Ben, sadece sizlere 
sözlü olarak önereceğim ve kabul ederseniz memnun 
olacağım ve >bu suretle de bugünkü samimî havanın, 
belki 3-5 saat sonra toplanacağımız samimî havanın 
bu şekilde başlangıcını da kurmuş olursunuz. 

önerim şu : 5 inci maddenin (b) fıkrasının «Ka
mu ortaklığı fonunun en az yüzde 30'u kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki illerin kamu kesimine ait tesis
lerin, bu illerin gelişmişlik göstergeleririin diğer il-
lerinkine eşitleninceye kadar yatırım ve işletme fi
nansmanında kullanılır. Bu eşitlenmeden sonra da 
kamu ortaklığı fonundan kalkınmada öncelikli yö
relerin kamu kesimine ait tesislerinin yatırım ve iş
letme finansmanına yeterince pay ayrılır ve kullanı
lır.» şeklinde değiştirilmesini önermekteyim. 

Sanırım Sayın Başkanımız bunu daha iyi anladı
lar ve arzu ederlerse bu konuyu, sizlere bir önerge 
verdirtmek suretiyle formüle edebilirler. (Gülüşmeler) 
Arzum; gerice yörenin bir çocuğu olarak, ki bizden 
daha geri yöreler vardır; onların da. derdine derman 
olacak olan bu maddenin Yüksek Heyetinizce kabu
lüdür. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 5 inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 5. — b) ; Kamu ortaklığı fonunun as
garî yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yörelerde is
tihdamı artırıcı ve kamu kuruluşlarının asgarî yüzde 
10'u iştirak ettiği her nevi yatırımlarda ve bunların 
işletme finansmanlarında kullanılır. 

Bununla ilgili esaslar Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulunca tespit edilir. 

Ercüment Konukıman Hayrettin Elmas 
îstanbul istanbul 

ismail Dayı Pertev Aşçıoğlu 
Balıkesir Zonguldak 

Berati Erdoğan 
Samsun 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
' ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-

REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka

tılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saat 03.50'de toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 03.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 03.50; 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (KuklareM), Cüneyt CANVER (Adana) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin 3 üncü Oturu
munu açıyorum. 

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

/. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (S. Sayısı : 14) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz., 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu 
MADDE 6. — Başbakanın veya görevlendireceği 

bir bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulu kurulmuştur. 

'Bu Kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet 
bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İs
kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi 
ve Ticaret ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan teşekkül eder, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarları ile TC 
Merkez Bankası Başkanı Kurul toplantılarına katı
lırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ça
lışma usul ve esasları, bu Kurul tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına ko
nuşmak isteyenlerin sırasını okuyorum : Sayın Eyüp 
Aşık, Sayın Fikret Ertan. 

Sayın Eyüp Aşık; buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; 14 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 6 ncı maddesi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulunun kuruluşunu, yönetim ve denetim biçimiyle 
sekreterya hizmetini ve çalışma usullerini düzenlemiştir. 

Bu geç saatte vaktinizi almamak için hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ^~ Sayın Fikret Ertan; buyurun efendim. 

FİKRET ERTAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; az evvel Başbakanımız konuştuklarında «Bir 
memlekete yatırım için giderseniz ne ararsınız?» dediler. 

Sayın arkadaşlar, ben yabancı bir ülkeye gitmiş
tim. Önce kâr yapma düşüncesiyle gitmiştik. Bir ya
bancı memlekete gidildiğinde altyapıya da bakarız : 
Enerjisi var mı, suyu var mı, ulaşım sorunları var 
mı diye bakarız. Hele uluslararası büyük bir firmanın 
sahibi isek, o ülkeden yakın ülkelere ihracat yapabilir 
miyiz diye de bakarız. 

Sayın arkadaşlar; 1970 yılına kadar gerçekten ya
bancı sermaye yatırımları genelde gelişmiş ülkelerden 
gelişmiş ülkelere dönüktü. Yani, uluslararası firma
lar gelişmiş ülkelerin firmalarıydı ve bunlar genelde 
yine bir başka gelişmiş, sanayii gelişmiş diğer bir ül
kede yatırım yapmaktaydılar. Şöyle baktığımızda Fe
deral Almanya'nın, Birleşik Amerika'nın, Japonya'nın 
yatırımlarının yüzde 70'i, uluslararası firmalarının 
yüzde 70'i gelişmiş ülkelere yatırım yapmaktaydılar. 

İşte bu sermayeyi belli monopollerde merkezileş-
tirdi ve sermaye yoğunlaştı; fakat arkadaşlar 1*970 
yılına gelindiğinde sanayileşmiş ülkelerin bir iktisadî 
krizle karşı karşıya geldiğini belirten belirtiler oluş
maya başladı. Nasıl mı?.. Sanayileşmiş ülkelerin bü
yüme hızlan süratle düştü, yatırımları azaldı, yapılan 
yatırımlar da yatay olmaktan ziyade, genişle
me yatırımları olmaktan ziyade dikey yatırım
lar olmaya başladı; yani rasyonalize eden yatırımlar 
olmaya başldı. Durgunluk ve enflasyon aynı zamana 
rastladı, 1970 yıllarında; yani stagflasyon denilen 
durgunluk ve enflasyon, aynı zamanda aynı odak 
noktasında 'birleşti. 1970 yılından itibaren artık ge
lişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin uluslararası 
firmaları yeni yerleşim bölgeleri aramaya başladılar. 
Artık sermaye kendi bunalımını çevresindeki geri 
kalmış ülkelere yaymak çabasına girdi. 

Arkadaşlar, işte yabancı sermaye 1970 yıllarından 
sonra gerçekten geri bıraktırılmış ülkelere, yani çev-
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relere doğru yayılmaya başlandı. Monopollerden çev
relere doğru yayılmaya başlandı, çünkü artık 1950 -
1960'lardaki sanayi patlaması bitmişti. 

BAŞKAN — Sayın Ertan, madde üzerinde konu
şunuz efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, kim madde üzerinde konuşuyor ki, 
Allah aşkına?.. -

FİKRET ALTAN (Devamla) — Arkadaşlar, az 
önce Sayın Başbakan, «Neden şu ana kadar yalbancı 
sermaye Türkiye'ye gelmedi?» demişti. Arkadaşlarım, 
çünkü yabancı sermaye Türkiye'ye yeni gelecek. 
Çünkü artık uluslararası firmalara yerleşeceği yeni 
yerler lazım; onun için yen; gelmeye başlayacak. Doğ
rudur, 197'0'lere kadar 1 milyar bile yabancı sermaye 
gelmedi. 

Sayın arkadaşlarım, yabancı sermayenin bir ül
keye girmesi için elbette ki altyapı tesislerinin çok iyi 
olması lazımdır. Yabancı sermaye, elbette ki enerji
si tam, serbest pazarları oluşmuş, ulaşım sorunu ol
mayan, her türlü altyapısı oluşmuş yerlere doğru gi
der. tşte sizin şu kanunda getirdiğiniz, altyapıları bir 
an evvel kuracağız» tanımı, belki de yabancı serma
yenin daha iyi gelebileceği bir ortamı hazırlamak 
içindir, 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken yalnız şu ko
nuya dikkatinizi çekmek isterim1: tnsan bazen iste
meden de yanlış fikirlere kapılabilir; altyapı tuzağı
na şu ülkeyi düşürmeyelim; fazladan altyapı yapma
ya kalkmayalım. (ANAP sıralarından «Yani» ses
leri) ' 

Yanisi şu : ikinci köprü elbette ki gerekli, çünkü 
birinci köprü nedeniyle İstanbul'un nüfusu çok art
mıştır, ama ikinci köprüden sonra, onun çevre yol
ları nedeniyle, bir üçüncü köprü de olurv nüfusu da
ha artar. Onun yerine İstanbul'u, yani büyük şehir
leri perdeleyen yeni kentler kuralım, İOÖ - 150 kilo
metre ötesine. Yani sadece altyapı deyince, şu gün 
enerji sorunumuza bakalım, evet köprü yaparsınız, 
bundan da para kazanırsınız; bu para içerdeki bir ta
sarruftan diğer bir tasarrufa giden transferdir. 

Sayın Başbakanımızın; «Türk işçilerini niçin ya
bancı ülkelerde çalıştıralım? Yabancı ülkelerden ya
bancı sermaye getirelim, oradaki Türk işçileri de Tür
kiye'de yabancı sermayenin yanında çalışsın» dedi
ler. Arkadaşlar, 16 bin lira asgarî ücretle yabancı 
sermayenin yanında işçi çalıştırmak doğru gibi gele
bilir; fakat şurası muhakkaktır ki, Batı ülkelerinde 
emek pahalı, olduğu için bizim Türk işçilerimiz de 

pahalı çalışmaktadır. Yabancı sermaye Türkiye'ye 
geldiğinde ucuz emek bulacak ve böylelikle bir taşla 
iki kuş vuracaklardır. (ANAP sıralarından «Madde 
kayboldu, maddeye gelelim lütfen» sesleri) 

Anlıyorum efendim anlıyorum. Şunu tamamla
yayım, vaktinizi almayacağım. (HP sıralarından «Ko
nuşturmuyorlar, müdahale ediyorlar» sesleri) Arka
daşlarım bir dakika. 

Bir taşla iki kuş vurmaktadırlar. Hem kendilerini 
ucuz emek sahibi yapmaktadırlar, hem de bir kısım 
yatırımlarını geri kalmış ülkelere yaparak, kendi ül
kelerinde emek arzını fnzlalaştırıp kendi işçilerini 
terbiye etmektedirler. 

Gecenin bu geç saatinde Sayın Başbakanın ko
nuşmasından aldığım dört nokta üzerinde konuştum. 
Elbetteki 6 ncı madde bizim için önemli değildi. Biz 
teknik üzerinde durmuyoruz. Bu kanunun tümüne 
karcı olduğumuz için pek 6 ncı maddeyi de ka'le al
madan konuştuğumdan dolayı hepinizden özür dile
rim, sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında değişiklik önerge
leri vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 Mayıs 1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Kamu 
İktisadî Kuruluşlarının tüzelkişiliğe sahip bulunduğu
nu ve en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar orga
nının bu teşekküllerin «Yönetim Kurulu» olduğunu 
hükme bağlamıştır. 

Bu itibarla, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı top
lantılarına ilgili kurul veya teşekkülün, aynı zamanda 
Yönetim Kurulu Başkanı olan Genel Müdürün de 
iştirak etmesi, kanunî bir icaptır. 

Bu sebeple, tasarının 6 ncı maddesine T.C. Mer
kez Bankası ibaresinden sonra, «ve ilgili teşekkül ve
ya kuruluşun Genel Müdürleri kurul toplantılarına 
katılırlar» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Fenni Islimyeli 

Balıkesir 
Eşref Akıncı 

Ankara 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Ferit Melen 
Van 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Turgut Kunter 
Rize 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısının «Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı Kurulu» 
başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Bu kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet 
Bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve -is
kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Kültür 
ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve 
Ticaret ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
teşekkül eder.» 

Gerekçe : Toplu Konut Kanununun uygulaması 
ile de görevli olacak bu kurulda, toplu konut finans
manı ve yatırımında büyük pay sahibi olan Sosyal 
güvenlik kuruluşlarının (Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ - Kur) görüş ve temennilerinin belirlenmesi bakı
mından Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunda 
ilgili Bakanlık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının da yer alması uygun olacaktır. Aynı 
gerekçe ile Kültür ve Turizm Bakanlığının da ilavesi 
uygun gprülmüştür. 

Mustafa Uğur Ener Ahmet Büyükuğur 
Kütahya Kütahya 

Ahmet Ekici ismet Oktay 
Kütahya; Eskişehir 

Fuat Öztekin Abdurrahman Bozkır 
Bolu Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısında, 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasının başına 
«Bayındırlık ve iskân Bakanlığı» ibaresinden önce 
«Maliye ve Gümrük Bakanlığı» ibaresinin eklenme
sini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Göksel Kalaycıoğlu Hazım Kutay 

Ankara Ankara 
ismail Dayı Pertev Aşçıoğlu 

Balıkesir Zonguldak 
M. Tınaz Titiz 

istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 6. — Başbakanın veya görevlendireceği 
bir bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet 
bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İs
kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy işleri, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarından 
teşekkül eder. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları ile T. C. 
Merkez Bankası kurul toplantılarına katılırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığınca yürütülür. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ça
lışma usul ve esasları, bu kurul tarafından tespit edi
lir. 
M. Mükerrem Taşçıoğlu Pertev Aşçıoğlu 

Sivas Zonguldak 
Hazım Kutay Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara Ankara 
Hakkı Artukarslan Hayrettin Elmas 

Bingöl İstanbul 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup işleme alıyorum : 

(Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT ı(Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
FENNİ İSLIM YELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

temayül bellidir, önerge açıktır; oylamanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Sivas Milletvekili M. Mükerrem Taşçıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
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Hükümet katılıyor mu? 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

" Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Uğur Ener ve arkadaşlarının ver
miş oldukları önerge, biraz evvel kabul edilen önerge 
doğrultusundadır. 

Önerge sahipleri katılıyor mu? 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Evet ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — O halde bu önergeyi işleme koymu

yorum efendim. 
Sayın Göksel Kalaycıoğlu ve arkadaşlarının ver

miş olduğu önerge, biraz evvel kabul edilen önerge ile 
aynı mahiyettedir. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (tzmir) — Aynı değil, ayrı efendim. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi tekrar okutup iş
leme alıyorum efendim : < 

(Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (tzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddenin önergeler. 

muvacehesinde almış olduğu son şekli okutuyorum : 
MADDE 6. — Başbakanın veya görevlendireceği 

bir bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet 
bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İs
kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarından 
teşekkül eder. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve 
Dış Ticaret müsteşarlığı ile T. C. Merkez Bankası Ku
rul toplantılarına katılırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
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[ Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ça-
I lışma usul ve esasları, bu Kurul tarafından tespit 
I edilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, mad-

I denin bir fıkrasında, «Merkez Bankası Başkanı» de-
I nildiği halde okunmadı. 

BAŞKAN — Evet, «T. C. Merkez Bankası Baş-
I kanı Kurul toplantılarına katılırlar» şeklinde olacak. 

I RIFAT BA YAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
I Başkanım, bir şey arz etmek istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
I Başkanım, redaksiyon için bir maruzatta bulunmak 
I istiyorum. 

I Maddenin son fıkrası, «Toplu Konut ve Kamu 
I Ortaklığı Kurulunun çalışma usul ve esasları, bu Ku-
I rul tarafından bir yönetmelikle- tespit edilir» şeklin-
I de olursa herhalde açıklık verir. Takdir yüce kurıı-
I lundur. 
I BAŞKAN — Bu öneriyi Komisyon uygun görü-
I yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I ALAATTİN FIRAT (Muş) — Uygun görüyoruz 
I efendim. 
I BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
I ARIKAN (tzmir) — Uygun görüyoruz efendim. (Al-
I kışlar) 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddeyi son 
I şekliyle bir kere daha okutuyorum : 

I Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu 
I MADDE 6. — Başbakanın veya görevlendireceği 
I bir bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu 
I Ortaklığı Kurulu kurulmuştur. 
I Bu Kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet 
I bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve ts-
I kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi 
I ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve 
I Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarından 
I teşekkül eder. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve Is-
I kân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve 
I Dış Ticaret müsteşarları ile. T. C. Merkez Bankası 
I Başkanı Kurul toplantılarına katılırlar. 
I Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve 
[ Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
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Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun çalış
ma usul ve esasları, bu Kurul tarafından bir yönet
melikle tespit edilir. 

MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 
«bu Kurul tarafından bir yönetmelikle» ibaresinin, 
«bu Kurul tarafından veyahut da Hükümet tarafın
dan çıkarılacak bir yönetmelikle» olması lazım. 

BAŞKAN — «Bu Kurul tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelikle tespit edilir» şekline getirdik. 

Komisyon bu öneriye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyor efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKLAN (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Maddeyi son şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan

lığı 
MADDE 7. — Başbakanlığa bağlı Toplu Konut 

ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan

lığının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ka

rarlarının süratle uygulanmasını sağlamak, 
b) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarını 

idare etmek, 
c)« Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve ta

ahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin et
mek, 

d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görev
leri yapmak. 
- BAŞKAN — Madde üzerinde, Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Mustafa Kani Bürke ve şahsı adına 
Sayın İlhan Aşkın söz istemiş bulunuyorlar. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kani 
Bürke; buyurunuz. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA MUSTAFA KANİ BÜR
KE (Denizli) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşla
rım; biraz evvel Sayın Başbakanımızın yapmış oldu
ğu konuşmadan sonra biraz rahatlamış durumdayız. 
O konuşma bizi iki hususta rahatlattı. Bir tanesi, ya
bancı sermaye ve şirketlerin şirketler yoluyla, hisse 
senetleri yoluyla girişinde biraz tereddüt edecekleri, 
güvence arayacakları için giremeyeceklerdir, gibi bir 
netice çıkardığım için biraz rahatlamış durumdayız. 
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ikincisi, «Bu fondan, özellikle işsizliğe çare bul
mak için yeni istihdam sahaları açmak istiyoruz ve 
bu bakımdan da 5 milyona yaklaşan işsizlerin mik
tarını azaltmak ana'hedefimizdir» dediler, eğer yan
lış anlamıyorsam, bu da gerçekten hepimizi rahatlat
tı. Bu yönü ile 7 nci maddede Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı görevleri içerisinde fonla
rın idaresi, kurul kararlarının uygulanmasının sağlan
ması, proje ve taahhüt işleri ve bunlarla ilgili söz
leşmelerin yapılması, kanunlarla ve diğer mevzuatla 
verilen görevleri yapmak gibi dört maddede topla
nan bu görevlerini yaparken, bazı hususlara, bazı 
konulara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmek ar
zusu ile konuşmak istemiş bulunmaktayım. 

Bu idare, bir nevi, bu şirketler topluluğunun ge
nel müdürlüğü veyahut da ticarî tabiri ile bir hol
dingi şeklinde olacaktır. Acaba bunun işleyiş şekli 
bizim yasalarda yer alacak mıdır, yoksa yönetmelik
lerle mi düzenlenecektir? Yabancı şirketler temsilcile
ri de bu idare içerisinde yer alacaklar mı? Belki al
mayacaklar, ama eğer 'bunların idaresindeki şirketler 
topluluğu içerisinde yabancı ortaklıklar var ise her
halde onlar da temsil edileceklerdir. 

HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kurulun 
kimlerden teşekkül edeceği belli, 6 nci maddede geçti. 

MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Ben 
göremedim. 6 nci madde «kurul» maddesidir efen
dim, İdare Başkanlığı değil Sayın Fecri Bey. 

Bu idare, acaba yabancı uyruklu kişi ve kuru
luşlara nasıl bir güvence verildiğini tespit edecek mi? 
Edecekse, bunda biraz dikkatli olmamız gerekir, çün
kü bu güvenceler başımıza çok dertler açabiliyor. 
Bunu burada belirttikten sonra, bir önemli hususun 
da, bu idarece göz önünde tutulması lazım. Stratejik 
ve askerî nitelikteki kuruluş, işletme ve tesisler üze
rinde yapılacak her türlü işlemlerde mutlaka güven
lik kurullarımızla dirsek teması, koordine ve işbirliği 
yapılması gerekir. Bu idare bu görevi de yüklenme
lidir. Görev maddesi içerisinde buna da yer verilme
lidir. Böyle bir şey yapıldığı takdirde, millî güvenlik 
siyasetine uyum sağlanır. Tesisler ve işletmeler millî 
güvenliğimize 'hizmet eder. Millî sırlarımız ifşa edil
mez ve aleyhimize kullanılmaz. Çünkü, bu idare içe
risinde eğer böyle bir çalışma olursa, böyle bir tem
silci olursa veyahut da işbirliği içerisinde bulunulur
sa bunlara zaman zaman parmak basılır. 

Diğer önemli bir konu da; seferberlik hallerinde 
veya fevkalade durumlarda bu ortaklıklara el atma 
gerektiği zaman anında el atılabilmeli ve otomatik-
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man bu tesisler Silalhlı Kuvvetlerin idaresine geçebil- j 
melidir bu şirketler, bu haklar. 

Diğer önemli bir konu ise; bu fonun kullanılma
sında, yabancı ortaklıkların, yabancı işletme hakla
rının tarım sahamıza girmemesine özenle gayret gös
terilmelidir. Biliyorsunuz köylümüzün, insanlarımı
zın evi ne ise tarlası da odur. Eğer bunların güvence 
içerisine alınması gibi bir şey söz konusu olursa, 
bunlar birleşir büyük toprak ağaları meydana çıkabilir. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Gülmeyin arkadaşlar, başımıza gelmiştir bunlar. 
Sonradan üzülmeyelim, şimdi de gülmeyelim. 

Fonun kullanılmasında, işsizliğe çare bulacak, 
emek-yoğun yatırımlara ağırlık verilecek ki istihdam 
kazandırılabilsin. 

Burada işçi şirketlerinin durumuna çok kısa ola- ] 
rak temas edeceğim. Türkiye'de kurulu işçi şirketle
rinin durumunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu işçi şirket
lerinin yüzde 50'den fazlası kapılarına kilit vurmuş
lardır. Dörtyüzün üzerindeki işçi şirketlerinin bir kıs
mı kuruluşunu tamamlamış; fakat işletmeye geçeme
miştir; kârlı çalışanlar da çok azdır. Bu işçi şirket
lerinin ki 400 küsur adettir, 30 milyar Türk Lirası 
kadar yatırım tutarı ve 350 bin civarında da yabancı 
memleketlerde çalışan ortağı vardır. 

Bunlar, özellikle önem verdiğimiz gerice bölge
lerde kuruldukları için, yasa içerisinde geçmekte olan 
gerice bölgelere öncelik verilmesi hususuna da uy
maktadır. Eğer bu şirketler bu fondan nasibini alır 
ise, (ne ise yolu, usulü) gerek fon, gerek idarî yar
dımlar vasıtasıyla bu şirketler kurtarılabilir. Bu şir
ketlerin çoğu emek-yoğundur. Bu bakımdan istihdam 
için de bize büyük kolaylıklar sağlar. Fonun bu sa
hada da kullanılmasını önemli görüyor ve teklif edi
yoruz. Bu fonun kullanılmasını, bundan sonra muh
temelen ele alacağımız Toplu Konut Yasasında geçen 
konut teşvikleri için de teklif etmiştik; ama Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kabul edilmemişti. 

Tabiî afetlere karşı hiçbir güvencesi olmayan, bir 
odalı, birbuçuk odalı, gecekondu nitelikli yüzbinlerce 
evde oturan kimselerimiz var. Bunlar gerçek tabi
riyle hiçbir geliri olmayan, ortadireğin de çok aşağı
sında olan, maalesef yoksulluklar içerisinde yaşayan 
kimseler. Tabiî afetlerde bunların çoğunu kaybedi
yoruz. Yakın geçmişte bu başımıza geldi. Bunların 
hiç olmazsa biraz altyapılarını desteklemek ve tabiî 
afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için bu idare 
bunlara da biraz pay ayırsın, 

Arkadaşlar, bir daha böyle şeylere meydan ver
meyecek şekilde birlik ve beraberlik içinde olmamızı 

size hatırlatmak bakımından söylüyorum, dünkü ga
zetelerde gördüğümüz kadarıyla okuduk; Amerika 
Birleşik Devletleri Büyükelçisiyle, bir gazetenin yap-
rnîîf olduğu bir mülakatta verdiği cevaplar içerisinde 
iki husus dikkatimi çekti. Birinci husus, ABD Büyük
elçisi kızarak diyor ki; «Amerika'da bir kamuoyu 
vardır. Bu kamuoyuna uymamız gerekir. Bu kamu
oyu ne istiyorsa lütfen buna kulak verin» diyor. 

İkinci husus da, «Türkiye'ye yardımlar devam et
tiği sürece -ki edecektir- Amerika Birleşik Devletleri 
kamuoyunun isteklerini yerine getirmek zorundası
nız» diyor. İşte burada millî haysiyetimiz biraz ren
cide oluyor. Bu bakımdan yapacağımız her anlaşmada 
-artık ileride bu gibi sözleri duymamak için- tedbirli 
olmalıyız ve bu kararları alırken de birlik ve bera
berlik içerisinde olmalıyız.* 

Saygılar sunarım. '(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlhan Aşkın; buyurun efen
dim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; günün böylesine çok erken saatle
rini, dünün geç saatleriyle birleştirmiş olmakla ça
lışmalarımıza yine de devam ediyoruz. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinde «Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığı» tanzim edilmiştir; Gerek Komisyon
da, gerekse buradaki daha önceki müzakereler sıra
sında bu kurulun Anayasamıza aykırılığı hakkında da 
bazı iddialarda bulunulmuştur; ama Anayasamızın 
128 inci maddesine baktığımızda bu kurulun, bu ida
renin Anayasamızın 128 inci maddesiyle tam olarak 
uyum sağladığını görmekteyiz. Çünkü 128 inci mad
de «Kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, gö
rev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
Ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir» demektedir. İşte bu da kanunla düzenlenmekte
dir. İdarenin görevleri de bu 7 nci maddeyle açık 
açık izah edilmiştir. 

Saygılar sunuyorum, teşekkürler ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN1— Madde üzerinde başka söz almak is
teyen?.. Yok. 

Bu madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
olmaması nedeniyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

I
1 Yeni bir 8 inci madde ilavesi hakkında önerge 

var, onu okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere, aşa
ğıda belirtilen maddelerin 8 inci madde olarak tasarı 
metnine ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

İsmail Dayı 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Osman Işık 

Balıkesir Ankara 
Recep Ercüment Ktonutaıan 

İstanbul 

Personel Rejimi 
MADDE 8. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu hükümlerine tabidir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başka
nı müşterek Kararname ile, diğer personel Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdare Başkanının onayı ile ata
nır. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığında genel hükümler çerçevesinde sözleşmeli perso
nel çalıştırılabilir. 

Bu Kanuna bağlı cetvelde belirtilen kadrolardan 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, 
Başkan Yardımcıları, Uzman ve Şube Müdürleri 
sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu suretle çalıştırıla
cakların hizmet sözleşme esasları, adeti, ücretin ta
ban ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Bu idarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli 
olarak çalıştırılabilirler. Bu 'kişilerin memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri mahfuz 
kalır, izinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerin
de fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlar
dan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar 
başkaca hiçbir işleme lüzum' kalmaksızın terfi ettiri
lirler. 'Bu personelin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresinde, maaşsız izinli çalıştıkları müddet karşılığı 
asıl bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mec
burî hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. 

Toplu Konut ve Kamu Udaresi Başkanlığının Kad
roları 

Unvanı 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilo 
Daktilo 
Şoför 
Şoför 
Odacı 
Odacı 

Sınıfı 

G tH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 
GİH 
G'M 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
G t H 
GİH 
YHS 
YHS 
YSH 
YHS 

.Derecesi 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
12 
13, 

Adet 

1 
2 

15 
15 
15 
4 
3 
3 
9 
9 
8 
5 
5 
4 
3 
5 
5 

Ek 
Gösterge 

+ 500 
4- 400 
+ 400 

+ 300 
4- 300 

Toplam 111 
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BAŞKAN — Okunan önergeye... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kürsüden konu
şabilir miyim Sayın 'Başkan?. Usule taalluk ediyor, 
bu önergeyle ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; okunan önerge ile iki madde metne 
ilave edilmektedir. Dikkat etmişsinizdir, iki madde 
de personel mevzuatına ilişkindir. Bunları aceleye ge-
tiniyorsunuz, böyle kanun yapılımaz diye ısrarla al
tını vurguladığımız zaman, işte bu gibi aceleyle hare
ket edilmesi halinde ne gibi sürprizlerle karşılaşaca
ğınızı göstermek içindi. 

Şimdi bu iki maddeyi ıbiz nasıl tartışacağız? Ben 
personel hukuku uzmanıyım. Neyi ifade ettiğini az 
çok ilk okunmasında anlayabilirim; ancak tam an
ladığımı da şu anda söyleyemem. Bu bir teknik konu
dur. Plan ve Bütçe Komisyonunda 'bu maddeler mü
zakere ©dilmeden Meclisin huzuruna getirilebilir mi? 
Bir önergeyle istediğiniz şeyi ilave edebilir misiniz 
bir yasa tasarısına? Olmaz, mümkün değil. «Yapa
rım» dersiniz, yaparsınız. Odacı kadrosundan artı 
beşyüze kadar, ek göstergeye kadar birtakım kanu
nî hükümler, birtakım usul hükümleri konmuş. Bun
ları bizim tartışmamız gerekir. Nasıl tartışacağız? 
Elimizde yok o metin. Tartışmanın sağlığı bozula
cak. Bakınız, Komisyon neyi unutmuş? Düşünebili
yor musunuz bunu, bürokratik bir idarî örgüt, bir 
başkanlık kuruluyor, başkanın teşkilatı belli değil, 
teşkilat belli değil. Yani teşkilatın iç düzenlemesi 
Ibelli değili Acaba kanun hükmünde kararname yet
kisi devam ediyor diye Sayın Başbakanımıza, daha 
doğrusu Hükümetimize verdiğimiz yetki devam edi
yor diye onunla mı düzenlemek istiyorlar, sadece is
mini buraya koyup? Düşünmüşler; birisi hatırlatmış 
olacak herhalde: «Hayır, kanun hükmünde karar
nameyle düzenlemeye kalkmak biraz ayıp olur; çün
kü önümüze kanun geldi. Bu Kanunda hiç olmazsa 
teşkilatın ismen de olsa görevlerini sayalım.» Ama 
bir de baktılar ki, kadro gerek. Yalnız kadro değil 
«sözleşmeli personel» diyor, efendim «fiilî hizmet» 
diyor, bir şeyler söylüyor. Hukukî bir deyim midir, 
nedir, belli değil. Daha sonra «detaşman» dediği
miz «kurumlardan ödünç personel» diyor. Fevka
lade önemli hükümler. '657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ünlü bir maddesi vardır. Madde der ki: 

Devlet memurlarına Itaalluk eden, onları doğrudan 
doğruya ilgilendiren değişiklikler, hükümler ancak 
ve ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
veyahut onu değiştirmek suretiyle getirilecek hüküm
lerle sağlanabilir. Buyurun bakalım, kendi elimizle 
daha başlangıçta bunu da boğmaktayız. 

Sayın Başbakanımdan istirham ediyorum, saba
hın bu erke vaktinde aceleye getirilmesin, bu iki me
tin Komisyona lütfen havale edilsin veya Komisyon 
doğrudan doğruya istesin ve bunu incelesin, metin 
olarak getirsin, tartışalım. Şimdi madde üzerine ko
nuşma imkânımız yok. Katılıyor musunuz diyecek 
Sayın Başkanımız, katılıyoruz diyecekler; üzerinde 
tartışma yok, eller kalkacak, inecek... Olur mu öyle 
müzakere? Yapamazsınız bunu,. Lütfen bu kadar 
ağır ihlaller yapmayalım, yasal düzenlemelerde ve 
Meclisin saygınlığı bakımından da. Biz personel hu
kukuna sahip çıkmazsak, işte 'böyle korsan hüküm
lerle Personel Kanunu nasıl, ne Tıale getirildiyse bu 
gelenek devam ©der, ıgider. Bir yerde dur demeli
yiz. Biz yeni girilen bu demokratik düzende, Par
lamento olarak, özellikle personel hukuku açısından 
son derece duyarlı davranmalıyız. Komisyon derhal 
bunu geri almalıdır, metin haline getirilmelidir ve 
önümüze metin gelmelidir bizim. Bugün saat 15.00'te 
yapılacak toplantıda da hiç olmazsa bu kısmı, diğer
lerine devam edelim, ama !bu kısım mutlaka önümü
ze metin olarak gelmelidir. Sayın Başkanımızdan 
da bu konuda insiyatifini kullanmalarını istirham 
ediyorum; saygıyla arz ediyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kıymetli mil
letvekilleri, esas itibariyle bu iki maddenin kanun 
tasarının bu safhasında metne ilavesi, çıkarılmakta 
bulunan ve Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemin
den geçmiş bulunan Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Kanunu ile Toplu Ko
nut Kanunu arasındaki uyumun sağlanmasına müte
dairdir. Sayın Tutum konuyu, Komisyondan geçme
den verilen bir önergeyle haberimiz olmadan metne 
ilavesi istenen iki madde olarak ortaya koydular. As
lında durum böyle değildir. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılmasıyla ilgili mevcut tasarı görüşülürken, 
Komisyonun değerli üyeleri bu fonların idaresinin ne 
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şekilde yapılacağı, bunun organlarının ne olacağı ko
nusunda tereddütlerini dile getirdiler. Bilindiği gibi, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu müşterek 
bir-kuruldur. Kamu ortaklığı fonu ve toplu konut 
fonu olmak üzere iki fonu mevcuttur bu kurulun. 
Dolayısıyla, iki kanun arasında organlar bakımından 
bir ayniyet vardır. Biz tasarı, Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülürken takdim - tehir yapma ihtiya
cının ^belirdiğini hissettik ve Komisyon değerli üye
lerinin bu fonunun kullanımı hakkındaki tereddütle
rine cevap verebilmek, organları daha belirli hale 
getirebilmek için Toplu Konut Tasarısında bulunan 
ve Komisyonumuzun gündeminden geçmiş bulunan 
tasarıdaki organları alarak mevcut görüşmekte bu
lunduğumuz bu tasarıya ilavesi konusunda bir ka
rar aldık? Bu önergeler bu karara dayanarak hu
zurunuza getirilmiş bulunuyor. 

Durumu bilgilerinize arz ederim efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir soru sorabi

lir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

^CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bu iki 
madde resen Komisyonun önerisi midâr? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Komisyonun ka
tıldığı bir öneridir efendim 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Katılma ayrı. 
v- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Komisyonun al
dığı bir karara istinat ediyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon her za
man teklif getirebilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tabiî, biz Ko
misyon olarak da getirebilirdik; ancak Komisyonun 
üyeleri vermişler. Komisyon üyelerinin, daha evvel 
Komisyonun aldığı bir karara istinaden, Başkanlığa 
verdikleri bir öneri oluyor Kaldı ki bu olmasaydı bi
le, mevcut görüşülmekte bulunan kanun tasarısına 
madde teklif edilmesi usule, yasalara ve İçtüzüğe 
aykırı bir işlem değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı bunu yapamaz. Komisyonunuzu 
toplarsınız iki madde teklif edersiniz, teklif olarak 
getirirsiniz, bu her zaman hakkınız; Komisyon Baş
kanıyla anlaşarak değil. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, anlaş
mayla ilgisi yok. Ben Komisyonun bu konuda bilgi
si olduğunu, Komisyonun bir kararına istinat ettiği
ni dile getiriyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman Komis
yonun kararıyla olur efendim, önerge olmaz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Nasıl mütalaa 
ederseniz öyle olsun. Komisyon üyeleri de önergeyi 
verebilir, İçtüzüğe aykırı değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 

konuda usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bu ko

nuyu nasıl çözümleyeceğimize dair İçtüzüğümüzün 
hükmünü okumak istiyorum : 

Değişiklik önergeleri 
' Madde 88. — Kanunlarda veya İçtüzükte aksine 

hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir mad
denin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya 
metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, 
esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri ve
rebilir.» 

Şimdi bizim görüştüğümüz önerge, bu madde çer
çevesi içerisinde verilmiş bir önergedir. Bu nedenle 
işleme aldık. Yeni bir madde ilavesi olması nedeniyle, 
geçmiş teamül de dikkate alınarak, madde üzerinde
ki görüşmeleri kanun ma-ddelerlnin üzerindeki öner
geler,, değişiklik önergeleri değil de, madde üzerin
deki görüşmeler şeklinde yapıyoruz. Tabiî buna Ko
misyon katıldığı ahvalde. 

Şunu arz etmek istiyorum : Sayın Tutum'un biraz 
evvel, «Biz bunu müzakere etme imkânını bulamıyo
ruz» demiş olmalarına, belki bu geçmişteki teamül bir 
nebze ışık tutmuş olacaktır. 

Bu nedenle Komisyon; yeni madde ilavesine dair, 
okunan önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
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Şimdi oylamaya geçmeden evvel madde üzerinde I 
konuşmak isteyen sayın milletvekili veya gruplar 
varsa söz vereceğim efendim. I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım 
var; fakat metin yok elimizde, I 

BAŞKAN — Okuyoruz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Genelde okunduğu 

şekliyle lütfederseniz, zannediyorum ki Genel Kuru- I 
lu aydınkğa kavuşturacak bazı bilgiler sunabileceğim 
efendim. O hakımdan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanlık Di

vanı, çok sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
Kanuna bir madde ilave ediliyor ki, biraz önce okun
du, hafızayı beşer nisyan ile maluldür; öhür taraf- I 
tan da çok yorgun olduğumuz için belki bir madde
sini algılayamadım. B raz sonra soracağım, tekrar 
açıklayacaklar ve o zaman, o husustaki görüşümü de I 
arz etmeye çalışacağım. 

iBendeniz 25 senesini bir kamu iktisadî teşebbü
sünde ve aynı zamanda sosyal güvenlik kuruluşunda 
geçirmiş bir arkadaşınız olarak, 115 kişi kadar çok üst 
düzeyde hizmet yapacak kimselerin istikbalini tayin 
edecek bir kanun maddesi ilave etmek sözkonusu 
olduğu için* söz alma kihtiyacını duydum, yoksa ke
sinlikle konuyu uzatmak niyetinde değilim. Aslında 
söz almak da gerekmezdi; ama ben bu sorumuluk içe
risinde hareket ediyorum. Çünkü o 115 kişinin bir 
kısmına vereceğimiz büyük ıstıraplar olacaktır. Örnek 
vereyim müsaade ederseniz. Biraz önce söylediğim 
gibi belki algılayamadım, lütfeder de beni aydınlatır
larsa çok memnun olurum, iki tane 15'er kişilik uz
man kadrosu getiriliyor. Bunlardan bir tanesine zait 
400'ü olan 1 inci derece kadro verilmiş, ikincisinin 
ek göstergesi; yani zaiti yok. Halbuki çok iyi hatırlar
sınız 657 sayılı Kanuna yapılan ilave ile ilk dört de
recenin hepsine, şu anda devlet kadrolarında çalışan 
herkese ek gösterge verilmiştir. Binaenaleyh, bu ka
dar çok önemli bir görevi kendisine verdiğiniz kim
seye, siz ek -gösterge vermeyeceksiniz; vermeyebilirsi
niz. Şu anda yapılacak oylamada bu kabul edilebilir. 
Biraz önce Sayın Tutum'un dediği gibi, tetkik etme 
olanağı olmadan geçirmek de mümkün; ama daha 
başlangıcında biz bunu malûl doğurmuş oluruz. Çün
kü yarın - uygulamalarda dün görülmüştür - burada 
çalışan teknik eleman veya burada görevlendireceği
miz kimseler bu kadar önemli bir görevi üstlendikle
rinde, yaptıkları hizmetin önemi nedeniyle mutlaka 
Üst düzeydeki yöneticileri taciz etmeye başlayacak- j 
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tır. Mutlaka kendilerine ek gösterge verilmesi için 
tekrar tekrar müracaatlar olacaktır, tekrar tekrar dev
reye girişler olacaktır ve bunda tadilat başlayacaktır. 
Lütfeder yarına kadar müsaade ederseniz, bunu hiç 
olmazsa tetkik etme imkânını bulabiliriz. 657 sayılı 
Kanuna bugüne kadar getirilmiş olan bütün hüküm
leri buraya da yansıtma imkânını temin ederiz. Ben 
biraz önce, özellikle o verilmiş olan önergede ikinci 
15 kişilik teknik eleman veya uzman kadrosuna ek 
gösterge verilip verilmediğini lütfedip tekrar işaret 
buyururlarsa, ondan sonra diğer görüşlerimi arz et
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenin kadro kısmını okutuyo
rum efendim : 

(Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığının kadroları tekrar okundu) 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi tekrar okunduğunda 
da gördünüz, ikinci uzman sınıfında; yani 1 inci de
recenin ikinci 15 kadrosuna ek gösterge verilmemiş. 
2 nci derecedeki 15 kişiye de 300 ek gösterge veril
miş. 

Şimdi, lütfediniz, bir parça dikkat buyurunuz, dev
let memuriyetinden gelenleriniz özellikle bunun çok 
önem taşıdığı hususunda bana hak vereceklerdir. 1 in
ci 15 kişiye zait 400 veriyoruz, 2 nci 15 kişiye zait ver
miyoruz. Yarın zorlamalar başlayacaktır. Diğerleri de 
aynı şekilde mutlaka zorlamalar getirecektir. 

Diğer taraftan, özellikle ben şunun üzerinde dur
mak istiyorum : Başkan kadrosunu verirken, bunu ge
nel idare hizmetler sınıfından veriyoruz. Halbuki, 
çok önemli bir görevi ve aynı zamanda da teknik mü
talaa edilecek bir görevi biz buna ifa ettireceğiz. Ge
nel idare hizmetleri değil de, teknik hizmetler sınıfın
dan kadro vermemiz* halinde, ileride sağlanacak im
kânlar; yani onlara rahat çalışma olanağını hazırla
mamız bakımından büyük yarar sağlayacaktır. 

Bütün bunları tetkik edip; dolayisıyla gerek Ko
misyonda görüşmek, gerekse Genel Kurulda görü
şürken hazırlıklı gelmek, dokümanlar getirmek im
kânını vermeniz bakımından yarına bvakılmasını özel
likle istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan; şimdi konuştuğumuz madde üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
çok değerli üyeler; yine bir içtüzük sorunuyla karşı 
karşıyayız. Sayın Başkanımı müşkül durumda bırak
mak istemem; ama şöyle bir zorlama var : 

Sayın Başkan, özellikle bu konuda yüksek bir mü
samaha göstererek, «Eğer komisyon katılıyorsa yeni 
bir madde kabul ediyorum ve madde üzerinde söz 
vereceğim» dediler. Eğer bu doğru ise, o zaman bu 
madde üzerinde bizim de önergelerimizi vermemiz 
lazım. Acaba Sayın Başkan kabul buyuracaklar mı; 
bu maddede değişiklik yapan önergeleri hazırlama
mız için bize süre verecekler mi? Birinci nokta bu. 
Çünkü, bu maddeleri dinleyeceğiz veya göreceğiz, oku
yacağız. Eğer müstakil madde tedvini olarak kabul 
edilirse değişiklik önergeleri vereceğiz. Oldukça zor
lama tabiî... Yeni bir madde teklifi bir önerge ile 
geliyor, Sayın Başkanımız bunu geniş bir şekilde yo
rumlayarak, sanki Komisyonca müstakil bir madde 
getirilmiş ve elimizdeymiş gibi kabul ederek üzerin
de tartışma açıyor. Bu iyi bir yorum, iyi bir bakıştır; 
ama bunun hemen arkasından maddelerle ilgili bizim 
tadil tekliflerimizi de kabul buyurması lazım. O za
man bir ikilemle karşılaşabiliriz. 

Ben diyorum ki, şu anda okunan yeni 8 inci mad
dede özellikle önce 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu rejimine tabi olacak, dedikten sonra, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun uygulanmasını istemi
yoruz diyememiş de, 1 inci fıkrada, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu uygulanır demiş, arkasından 
uygulanmayacak olan ne kadar istisna varsa hepsi* 
ni getirmiş. Yani madde aslında tek bir fıkra. Hiç
bir şey söylemesek, biz 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu uygulanacak veya uygulanmayacak desek, da
ha doğrusu hiçbir şey demesek, bu genel hükümler 
uygulanacağı için; eğer bu fon bütçe dışı, fakat ge
nel bütçeli değil, katma bütçeli değil, kuşkusuz buna 
bir rejim uygulanacak; özel hukuk rejimi uygulanabi
lirdi tamamen, ama özel hukuk rejimi de değil, bu 
kamu fonu olduğu için büyük bir ihtimalle idare hu
kuku sözleşmesıi esasları uygulanacaktır; ama bir işa
ret olması gerekirdi. Birinci fıkraya onu demiş. On
dan sonra, bu fıkrayı böyle bırakırsak, 1,5 milyon 
personelimizin içinde bulunduğu statü maazallah in
sanı yakar, ka>4urur demiş, hemen ondan kaçmak için 
istisnaları getirmiş. Hemen arkasından tren gibi sı
ralamış. 

Evvela atama şeklini göstermiş. Oysa atamalara 
ilişkin özel kanun var. Daire başkanlarının nasıl ata
nacağına, müstakil daire başkanları dahil, atamalara 
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ilişkin iki kanun vardır, Konseyin çıkarttığı, 12 Ey
lül döneminden sonra çıkan. Bir tanesi Kamu İktisadî 
Teşebbüsleriyle ilgili, diğeri de genel ve katma büt
çeli kuruluşlarla, yani bildiğimiz devlet daireleriyle il
gilidir. Orada atama usulü var, burada da getirili
yor. 

Daha sonra, bunlar sözleşmeli çalıştırılabilir di
yor. Temel soru şu : Niye 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşme esas
ları değil? Bu soruyu soracağım; bunu kim getiriyor
sa; neden 4 üncü maddeden kaçıyorsunuz? Orada da 
var sözleşme, orada da var Bakanlar Kurulunun yet- ' 
kileri; ama behemahal istisnaî bir rejim yaratacaksı
nız. 

Devam ediyorum: Arkadan, efendim, şu idarî 
uzmanlar veya idarî mevkilerde bulunanlar da sözleş
meli çalıştırılır... Bu iyi bir şeyse Türkiye'de bütün 
kamu personeline uygulayalım bunları. Planlama teş
kilatından devşirme, birtakım hükümleri sokuştura
cağımıza buraya, bu iyi bir şeyse; yani şube müdürü 
Türkiye'de sözleşmeyle çalıştırılacaksa, uzmanlık, ihti
sas isteyen, idarî kadroları işgal eden, tüm devlet 
dairelerinde çalışanlara da bu hükmü uygularız. 

Dahası var : Efendim, bir de maaşsız izinli... Per
sonelin hangi şartlarda çalıştırılacağı bellidir. Nereden 
çıktı bu maaşsız izin? Kimin kafasından doğdu maaş
sız izin? O maaşsız izinli oldukları sürece de «fiilî 
hizmet» diyor. «Fiilî hizmet olarak hesap» ne demek
se?.. 

Efendim, bu tür korsan hükümlerle bir yere vara
mayız. Gelin, biz de katkıda bulunalım, bugün 15.00' 
te bitirelim bunu; ama şu anda böyle zorlamayla, şu 
kadar satırlık bir metni zorla, daha doğrusu zoraki 
kabul etmeyelim. 

Bu nedenle bu maddenin Komisyonca geri çekil
mesini talep ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önerge hakkında başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi 8 inci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yeni bir 9 uncu madde eklenmesine dair önerge 
var, onu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı»na aşağıdaki maddenin 9 uncu madde ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. . 

«Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin büt
çesi 

- MADDE 9. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresinin bütçesi fonlardan sağlanacak ve fonların 
yüzde Tini aşmayacak meblağdan meydana gelir.» 

Saygılarımızla. 
Göksel Kalaycıoğlu Ercüment Konukman 

Ankara İstanbul 
Hazım Kutay Mustafa Tınaz Titiz 

Ankara istanbul 
Osman Işık 

Ankara 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyor. 
önerge hakkında söz isteyen var mı efendim? 

Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
önergeyi 9 uncu madde olarak oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun 8 inci maddesini 10 uncu madde ola
rak okutuyorum : 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun gö
revleri 

MADDE 10. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulunun bu Kanunun kapsamına giren konularla 
ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir : 

a) Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkarılması
nı ve işletme hakkı verilmesini kararlaştırmak, 

b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına 
uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde, her 
yıl gelir dağıtım esaslarını tespit ve ilan etmek, 

c) Altyapı tesislerinden sağlanacak gelir artışını 
dikkate alarak her yıl gelir ortaklığı senedi çıkarıp 
çıkarmamaya karar vermek, 

d) Gerektiğinde fonlar arasında aktarma yapıl
masına karar vermek, 

e) Çıkarılacak gelir ortaklığı senetleri ve hisse 
senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hu
susları karara bağlamak, 

f) Tesisleri hakikî ve hükmî şahısların işletmesi 
ve bunun şartları hakkında karar vermek, 

g) Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak alt
yapı tesislerinin tarife ve ücretlerimi tespit etmek, 

h) Altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, 
idame ve benzeri her türlü masraflarının ilgili idare
lerce bu fondan karşılanması hakkında esasları tes
pit etmek, 

i) Gerekli görülen hallerde piyasaya arz edilmiş 
bulunan gelir ortaklığı senetlerini satın almak, 

j) Bu Kanunla ilgili yönetmelikleri ve diğer esas
ları hazırlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak için ta
lepte bulunan Sayın Hakkı Artukarslan, buyurun 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, grup adına ta
lepler oldu, size sonra söz vereceğim. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, Sayın Artukarslan da grup adına 
konuşsun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ben de 
grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buradaki dsminiz şahsınız adına. 
Grup adına konuşacaksanız buyurun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Biz de 
grup adına değiştiriyoruz Sayın Başkan; Grup Baş
kanımız söylüyor, değiştiriyoruz./ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Yetki belgesi yok Sayın Başkan. 
ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARS

LAN (Bingöl) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımları
nın Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısını 11 -
12 saattir görüşüyoruz. Kanunun tümü üzerinde olan 
geniş konuşmalar, maddelerde de hemen hemen ay
nen devam etmiş ve zaman israf edilmiştir. 7 nci 
maddeden itibaren olumlu bir hava ve davranış gör
mekteyiz. Dolayısıyla uzun ve detaylı bir konuşma 
yerine kısa ve ılımlı bir konuşma arz edeceğim. 

Memleket meselelerine bakış tarzımız hâlâ 17 nci, 
18 inci ve 19 uncu asrın çeyreği gibi, «Duvar deli-
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ğindeki ekonomi» esprisine dayatılmamalıdır. Nedir bu 
ekonomi? Parası var duvar deliğinde, ev hanesi acın
dan ölüyor, parayı çıkartmaz rutubete bırakmış, fa
reye bırakmış. 

Devir değişmiş 20 nci asırda feza delinmiş, hudut
lar aşılmıştır. Bu görüş şu anda sosyalist ülkeler ta
rafından bile terkedilmiş, özel teşebbüs ve aynı za
manda dış. sermaye çekimi âdeta kapışılır hale gel
miştir. 

Biz uzun uzun dinledik. Arzu ettik ki, meseleleri 
bilim sahasında getirelim. Esas hakkındaki konuş
malar maddelerde aynen tekrar tekrar edilerek bize 
dinletilmiştir ve şimdi anlıyorum ki, yıllardan beri bu 
yanlış taktik, devam edegelen bir zihniyetin bir türlü 
iktidar olmasına Türk Milleti nezdinde fırsat verme
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALIT BARIŞ CAN (Sinop) — Bu zihniyet ye
nidir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Biz bu 
zihniyeti gördük, geçirdik; «Bu kadar enerjiyi ne ya
pacaksınız? Bu kadar şeker fabrikası, çimento fabri
kası kime ne satacak? Zap köprüsü dururken bu köp
rüyü ne yapacaksınız? Olamaz efendim...» Kıyamet
ler koparan zihniyetleri biz gördük. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hikâye, hikâye on
lar. 

HALIT BARIŞ CAN (Sinop) — Zap Suyu köprü
sünü de satacaksınız. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bakı
yorum buraya çıkan arkadaşlarımız Kırım'dan, Trab
lus'tan, Balkan Harbinden, İstiklal Savaşından bahse
diyorlar; akıllarına gelmedi Çin Şeddinden de bahset
meleri lazımdı. Biz burada Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun Tasarısını mı görüşüyoruz, yoksa tarihî bir mese
leyi bir amfide dile mi getiriyoruz? 

HALIT BARIŞ CAN (Sinop) — Saat 05.30'da 
mı hatırına geldi? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz lütfen 
efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dolayı
sıyla Yüce Meclisimizden rica ediyorum, saygı ve sev
gi sunuyorum, kızmak ve hiddetlenmek hiç mesele 
değildir. Şu kürsünün önünde geçmişte çok büyük 
kavgalar olmuştur; gözlerimle görmüş ve müşahade 
etmişim. 

Şu ana kadar çok ılımlı ve gayet iyi gelen arka
daşlıklarımız ve Meclis münasebetlerimiz olmuştur. 
Bunun devamlılığı tek tek her birimize racidir. Eğer 
bunu korursak Milletimizi, memleketimizi ve Devle
timizi koruruz, badirelerden kurtuluruz. 

Burayı Kızılay'dan idare etmek, Kızılay'ı buraya 
hükmettirmek zihniyeti hâlâ taşınıyorsa, hâlâ «Hâ
kimiyet kayıtsız şartsız Türk Milletinindir» sözü iba
reden öte gitmiyorsa ve bu anlayış tarzını bazıları
mız hâlâ taşıyorsak, yazıklar olsun bize. Demokrasi
miz otuz, otuzsekiz yaşlarına geldi. Biz hâlâ küçük 
meselelerle mi uğraşıyoruz? Elbetteki anlayış göste
recek, meselelere yaklaşacağız, birbirimizi kucaklaya
cak, birbirimizi seveceğiz. Sabahın saat 05.30'una gel-
mişsek, buraya her madde için çıkıldığında, lüzum ol
sun olmasın konuşursak, elbetteki bu netice gelecek. 
Şimdi sinirlerimiz bozuldu diye birbirimize mi gire
lim? Hayır arkadaşlar. 

Bu kanunu, arkadaşlarım daha evvel de belirtmiş
lerdi, millete yapacağız dedik, vaat ettik. Sayın genel 
başkanınız neredeyse televizyonda bizim genel baş
kanımızın üzerine yürüdü. Millet bunu bizzat mü
şahade etti ve neticede reyini verdi, buraya geldik. 
Şimdi bizi, bazı belli olmayan güçlere şikâyet yeri
ne büyük Türk Milletine şikâyet ediniz; 25 Mart ge
liyor, orada hesaplaşalım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ca
hit Tutum; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; benim 3 aylık 
Hükümet icraatı vesilesiyle müşahade ettiğim ve Hü
kümete ve tabiî Sayın Başbakana arız olan diyeyim 
(Maddeyle ilgili kanaatlerimi sizlere sunmadan ön
ce) bir hukuk anlayışı üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin bu süre için
de önümüze getirdiği 11 adet yasa üzerinde yaptığım 
incelemede, Hükümete ve dolayısıyla Sayın Başbaka
na raci olan çok önemli bir hukukî anlayış sakatlı
ğını tespit etmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, yani 
madde vesilesiyle söylüyorum; çünkü hemen ardın
dan maddeye ilişkin fikirlerimi arz edeceğim. 

Biri, öyle bir hava hâkim ki Sayın Başbakanımız
da veya onun başında bulunduğu Hükümette; biz ma
tematiksel olarak bir şeyi yapmaya karar verdik mi, 
siyasî tercihimiz doğrultusunda bir karar verdik mi, 
artık kimse önümüze çıkıp da, «Efendim, buna hu-
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kuk engeldir, hukukî engel vardır demesin.» (Deme
sin diyorum; tabiî bunu lisanı hal ile söylüyor.) De
mesin, hatta şöyle desin : «Ben bunu istiyorum, ka
rar verdim, bu hedefe gideceğim. Karşıma birtakım 
hukukî «ngeller çıkarmayın. Hukuk, olsa olsa ba
na istediğim hedefe ulaşmak için kılıf hazırlar.» Sa
nıyorum ki, fevkalade vahim, Türk hukuk sistemin
de hercümerç, kaos yaratacak son derece hatalı bir 
eğilim. Umarım ben yanılıyorum; ama benim yaka
ladığım ve kuvvetle inandığım ve kanıtlamaya çalı
şacağım bu zihniyet son derece tehlikelidir. 

Diğeri ise, kendisi sanıyorum ki, bu söyleyeceği
mi kolay kolay inkâr edemez; çünkü Meclis zabıt
larına dayanarak bunları teker teker gösterebilirim, 
«Biz bir konuda bir yasal, hukukî düzenleme yaptık 
mı? Yaptık. O kadar ince eleyip sık dokumaya ge
rek yok; uygulamaya bakarız, nereleri aksıyor; gelir, 
tekrar değiştiririz.» 

Tabiî bu, bu şekilde ifade edildiği zaman çok 
garipsenmez; ama hukukî düzenlemenin bizatihi bün
yesinde olan ileriyi öngörmek ve değişen ihtiyaçla
ra intibak edebilecek güçte ve muhtevada hukuk me
tinleri hazırlamak. Bu, işte, belki fazla tanışık ol
madıkları hukuk mühendisliğinin konusudur. 

Şimdi, ben şu soruyu soracağım Sayın Hüküme
te : Anayasanın 155 inci maddesinde bir imkân var. 
Bu derece kritik, muhalefetin son derece duyarlı ol
duğu ve daha başlangıçta kamuoyunda Anayasaya 
büyük ölçüde aykırı hükümleri taşıdığı belirtilen ve 
ileri sürülen ve bu tür tartışmalara neden olacağı ayan 
beyan olan, (zaten kendileri de bu kürsüden ifade et
tiler) bu kadar açık olan bir konuda neden Anayasa
nın 155 inci maddesinde belirtilen bu tür kritik ka
nunları, hatta istedikleri tüm kanunları Danıştay in
celemesinden geçilmediler? Acaba bir kuşkuları mı 
var? «Acele ediyoruz» diyorlar. İyi; acele ediyorlar, 
ama Anayasanın 155 inci maddesi, acele ederken tö
kezleyip yere düşmemek için emniyet su baplarını da 
getirmiş. Demiş ki, «Hükümet, Başbakan istediğinde 
kanun tasarılarını Danıştay incelemesinden geçirir.» 
Neden demiş? 1924 Anayasasında da var, 1961 Ana
yasasında da var, 1982 Anayasasında da var. Sebebi 
şu : 

Efendim, bir ülkenin idarî sistemine, idare hukuk 
yapısına en fazla egemen olan hâkimlerin bir arada 
bulunduğu Yüce Danıştaydan bu tür kanunlar hak
kında mütalaa alınmalıdır ki, hukuk sistemine ters 
düşebilecek bazı hukuk boşlukları olmasın; var ise 
bunlar giderilebilsin. Düşünün, yalnız bu Hükümet 
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için söylemiyorum rama tüzüklerin çıkarılması Ana
yasaya göre Danıştay incelemesinden geçme zorunlu
luğunda olduğu için, Türkiye'de yasalarda son 10 
yıldır tüzük lafı geçmiyor. Bu nasıl bir hukukî an
layıştır? Bunu değiştirmemiz lazım. Fırsat varken ne
den bu yollara gitmiyoruz? Danıştaydan neden ka
çıyoruz? Bu imkân vardı. Bu kadar hassas, bu ka
dar önemli bir konuda Hükümet Danıştayın müta
laasını alsaydı acaba daha mı iyi olurdu, daha mı 
kötü olurdu? Bize göre iyi olurdu. Bu yola başvu
rulmaması, bu kadar aceleye getirilerek bu hüküm
lerin çıkarılmaya çalışılmasına, eğer fevkalade Polya-
na mantığınız yoksa nasıl iyiniyet atfedersiniz? On
dan mustaribiz, bunu dile getiriyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlar, şimdi 8 inci madde aslın
da bir kurulun görevlerini tespitten ibaret. Bu kurul, 
yürütme organının odak noktasını oluşturan Bakan
lar Kurulu bünyesi içinden neşet ediyor; yani Ba
kanlar Kurulu kendi içinden birtakım bakanları ayı
rıyor ve onlara bazı müsteşarları, yani bürokratları 
katmak suretiyle bir kurul oluşturuyor. Şimdi, tabiî 
bu kurulun oluşma biçimi de bir hayli garip. Bir de
fa mobildir, yani hareketli bir kurul. -Kaç kişiden 
oluşacağı tamamen Başbakanın iradesine ve onun 
takdirine göre değişiyor. Yani bizim bildiğimiz ku
rul eğer sürekli bir kurulsa, karar alacak bir kurul
sa, üyelerin sayısı stabl olur; burada öyle değil. Bu
rada, «görevlendireceği Devlet Bakanları» diyor. 6'sı-
nı da görevlendirebilir, 3'ünü de, tekini de... Yani, on
ların sayısına göre kurul büyüyecek, küçülecek, karar 
nisabı değişecek; kuşkusuz toplantı nisabı da değişe
cek. «Bazı müsteşarlar katılırlar» diyor. «Katılmak» 
ne demekse; mutlaka bunun bir başka yasadan dev-
şiriimiş olması muhtemeldir. «Katılma» acaba eşde
ğer statüde katılma mı; hani bildiğimiz Yüksek Plan
lama Kurulunda olduğu gibi? Yoksa onun dışında 
mı? Çünkü çok süijeneris, çok kendisine özgü, bu tür 
kurullar fevkalade önemlidir. Bu kurullarda acaba bü
rokratların, siyasî kişilerle birlikte bir araya gelme
leri, bir karar organını oluşturmaları ne anlama gel
mektedir? Bütün bunlar incelenmeye değmez miydi? 

Şimdi, bu kurul kendi bünyesi içinden, benim an
lamadığım ölçüde bir yetki devrini de öngörüyor. 
Çünkü bizde, Anayasaya göre yürütme gücü Cum
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır. 
Bu yeni bir hükümdür; önemlidir. 

Şimdi, bu tür bir yürütme yetkisini siz alıp Ba
kanlar Kurulu; yani siyasî bir kurul olan o kurulun 
bünyesi içinden çıkardığınız ve birtakım bürokratlar -
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la takviye ettiğiniz bir kurula devretmeniz mümkün 
mü? Efendim, biz böyle uygun gördük, mümkündür 
derlerse, tabiî bu en azından yarın sıkıntılar çıkarta
bilir. 

Dikkat edildiği zaman görülecektir, bu kurulun 
büyük ölçüde görevleri; kararlaştırmak, tespit ve 
ilan etmek, karar vermek... Yani, bildiğimiz dcraî ni
telikte, lazım-ül infaz nitelikte kararlar alıyor. Ya
ni bu kararlar doğrudan doğruya idarî yargı deneti
mine tabi. öyle olmak gerekir, öbür yandan «Bu ku
rul yönetmelik de çıkarır» diyor. Kamu tüzelkişisi 
midir, nedir, belli değil. Çünkü, yönetmelik çıkarma 
yetkisi malum Anayasaya göre kamu tüzelkişilerine ait 
bir yetki. Bu nasıl çıkaracak, onu da bilemiyorum; 
ama herhalde büyük ölçüde bu vereceği kararlarla 
icraî nitelikte bir kurul olduğu anlaşılıyor. Umarım 
bunlar uygulamada geri tepmez, hatta yargı organ
ları önünde. 

Burada arkadaşlarımızla dile getirmek istediğimiz 
meselelerin içinde en önemlilerinden biri, bu vesiley
le, ifade edeyim, şudur : Yeni bir sistem değişikliği-. 
ne gidiyorsunuz. Daha evvel idare hukukumuzda pek 
rastlanmayan bir konuyu önümüze getirdiniz. Elbet-
teki bu konu ileride bir taraftan yasama organının 
çıkaracağı yeni düzenlemelerle, bir yandan yüksek 
yargı organlarının içtihatlarıyla bir sonuca varacak. 
Çok sevdiğim ve saydığım Maliye Bakanı arkadaşımı
zın burada, bana, bu tartışmaların başında yaptığı 
küçük bir söz uzatması teşebbüsüne ben de izinle
riyle cevap vermek isterim. Dediler ki : «Sayın Tu-
tum'u özel konuşmamızda, özellikle gelir ortaklığı se
nedi ve kamu malları üzerinde bu.tür'gelirlerin satı
labileceği konusunda ikna ettiğimi, tatmin ettiğimi sa
nıyordum.» ilginçtir, tersine ben de kendisini ikna 
ettiğimi sanıyordum. Demek ki, böyle birtakım san
malar hoş sürprizlerle karşılaşabiliyor. 

Benim demek ki, Sayın Bakanımızı büyük ölçüde 
belki ikna edemediğim konu, kamu mâlları genellikle 
idare hukukunda üç kategoriye ayrılıyor. Birinci ka
tegoride daha çok «sahipsiz mallar» denilen bir ka
tegori yer alıyor. İşte o «sahipsiz mallar» kategorisi 
denilenlerin içinde; yani devletin hüküm ve tasarru
fu altında ve tapuya tescil edilmeyen o grup içerisin
de tabiî servet ve kaynaklar var. Oysa şimdi sizin ge
tirdiğiniz, yahut «siz» kelimesini gereksiz kullanıyo
rum, Hükümetin önümüze getirdiği metinde orta mal
ları; yani altyapı tesislerine ilişkin gelirlerin satılması 
söz konusudur. Orta mallar deyince yollar, meydan
lar, barajlar, köprüler ve eski eserlere kadar genişle

yen geniş bir parantez ortaya çıkar ve tabiî üçüncü 
kategori de «Hizmet malları» dır. Bunların her biri
nin son derece ince, idare hukuku açısından farklı 
statüleri vardır ve farklı uygulamaların konusudur. 
Siz, bugüne kadar uygulanmayan, en azından dünya
da da yaygın bir biçimde uygulanmayan belki, (özel
likle kara Avrupası sisteminde) orta mallarına ait 
gelirlerin dağıtılması konusunu önümüze getiriyorsu
nuz. Bakınız, sadece bir tek konuda idare hukukçu
larının nasıl büyük ölçüde tereddüt içinde bulunduk
larını, en azından birçok idare hukukçusunun ittifak 
ettiği bir konuda bizim zihinlerimizde nasıl bk te
reddüt yaratılabilir veya mevcut tereddütler giderile
bilir, bakınız, hemen okuyorum. 

Deniyor ki, «Bu orta mallarının kullanılması ko
nusu öyle kolay bir konu değil. Değişik dçğişik tarih
lerde, farklı katkılar getirilerek gelişmiş bir içtihat 
manzumesi var.» 

Yalnız, ben galiba bir noktada bu Meclisin aydın
lanmadığı, aydınlatılaımadığı kanısındayım. O da şu : 
Deniyor iki, «Bu çeşit kullanmalar (yani orta malla
rından istifade, ki orta mallarının istifade meselesin
de de ana ilke idare hukukunda şudur : «Kamu mal
larının ayrı bir hukukî rejime oturtulmasının ana ne
deni, bu mallardan kamunun -altını çiziyorum- ortak 
ve eşit şekilde yararlanmasını sağlamaktır.» Bu ilke
nin nasıl sarsılabileçeğini Sayın Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Sözcüsü uzun uzun açıkladılar. Ben burada ona 
hiç değinmeyeceğim. Yalnız bir tek konuya değinerek 
sözlerimi bağlamak istiyorum) bu çeşit kullanmalar ka
mu hürriyetlerinin bir sonucu olduğu için ücretsizdir.» 
Yani, «Genellikle ücretsizdir» demek istiyor ve de
vam ediyor. «Bazı hallerde idare tarafından bu kul
lanmalar için alınan paralar ücret olmayıp, (yine al
tını çiziyorum) harç veya vergi niteliğindedir, örneğin, 
bazı yollardan (Otoyollardan) ve özellikle köprülerden 
(Boğaz Köprüsünden) gelip geçme sebebiyle alınan üc
retler de böyledir.» 

Yani, sözcük anlamında ücret; ama aslında harç 
ve vergi niteliğindedir. Siz bunları dağıtıyorsunuz. Ka
mu hukukunda çözemedikleri sorun budur. O kadar 
basit bir konu değildir bu. Onun için, «Biz yaptık ol
du» olamaz; ama bir tartışma yolu açıyorsunuz. Bu 
konularda sahiden Meclisimizin aydınlanarak, keşke 
Meclise gelmeden evvel yüce yargı organlarının süz
gecinden geçerek, Danıştayın süzgecinden geçerek bu 
tasarı önümüze gelmiş olsaydı, bu kadar konuşmamı-

.> za belki gerek kalmayacaktı. 
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' Saygıdeğer Başkanım, değerli arkadaşlar; müsa
mahanıza ve dikkatinize teşekkürlerimi sunar, bu 8 
inci maddenin de bu haliyle hukuk sistemimize ters 
düştüğünü arz ederim, saygılar sunarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
FENNİ İSLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, söz işitiyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biz 

de konuşalım da Sayın Bakan hepsine birden cevap 
versinler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; Sayın Tutum konuşurken Hükümetin hukukî 
anlayışını eleştirdi. 2,5 aydır hep bu yolda ithamda bu
lunuyorsunuz; ama ben de bir olayı sergileyeceğim, 
sizin tutumunuzun da ne olduğunu anlayacaksınız. 

İlk tasarı biliyorsunuz yetki tasarısıydı. Yetki ta
sarısını getirirken biz Hükümet olarak Danışıtaydan 
istizanda bulunduk. Buyurun... Ve geldik; Sayın Tu
tum da dahil olmak üzere hepiniz ayağa kalktınız, 
«Dahıştayı vasıta ediyorsunuz» diye. Benim hafızam 
kuvvetlidir, hesap adamıyız. Ama bakıyorum siz po-. 
lemik adamı olduğunuz için hafızanız hiç kuvvetli de
ğil. İşte tutumunuz bu... (ANAP sıralarından alkışlar) 

İki : En az herkesi sizin kadar bilgili farz edin. 
Sayın. Tutum, sevgili arkadaşım, dediniz ki, yönet
melikleri bakanlıklar çıkarır, Bakanlar Kurulu bu
rada kendisine yetki alıyor. Anayasanın 155 inci mad
desindeki gerekçeye bakın; bakanlar da çıkarabilir, 
Başbakanlık da çıkarabilir, Bakanlar Kurulu da çı
karabilir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
. CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Polemikçi» dedi 
Sayın Başkanım, lütfen cevap vereyim. 

BAŞKAN — Bunu bir sataşma olarak kabul ede
meyiz efendim. 

HAL1T BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan, 
idarî yargı tüzükte vardır, yönetmelikte yoktur; ilk 
defa Toplu Konut Yasasına kondu. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan. 
FENNİ İSLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. „ 
. BAŞKAN — Evet, grup adına buyurun Sayın 
İslimyeli.. 
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MDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLİMYELÎ. 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu ol
dukça gecikmiş veya oldukça erken saatte biraz da 
madde üzerinde görüşmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Şimdi dikkatinize sunmak istediğim bir nokta 
var. Bu kanun tasarısıyla şüphesiz tasarrufların sağ
lanması, artırılması; yatırımların hızlanması, hzlan-
dırılması arzu edilmektedir. Şüphesiz bütün parti 
gruplarının bu noktada mutabük olduklarını söyle
mek mümkün Yalnız, zannediyorum iktidar partisi 
ile mutabık olmamız lazım gelen husus, yol ve yön
teme mütedairdir. Bunlarda birleşmekte zannediyo
rum isabet var.; 

Türkiye'de bir hukuk nizamı varsa, usul hüküm
leri hâkimse, malî ve ekonomik sistem bir düzene 
oturmuşsa, 'bunların etrafında birleşmek zarureti 
vardır. Aksi takdirde zannediyorum müzakereler, 
bu akşam olduğu gibi, bundan sonra da uzamakta 
devam edecektir. 

Şimdi, biraz evvel ifade ettim, bü Kanun tasa
rısının amacı; tasarrufları artırmak, yatırımları hız: 

tandırmak. İkinci bir amaç gene kanun tasarısının 
1 inci maddesinde ifade ediliyordu; halka güvenilir 
gelir kaynakları sağlamak. Halka nasıl gelir sağla
yacaklar? Efendim, gelir ortaklığı senedi çıkartıla
cak, hisse senedi çıkartılacak ve işletme hakkı veri
lecek; daha evvel gördüğümüz maddeler içinde. 

Burada dikkatinize sunmakta fayda mülahaza 
ettiğim bir nokta var, Gelir ortaklığı senedi çıkar
manın gerçek manası üzerinde durmak lazım. Gelir 
ortaklığı senedi çıkartılmak suretiyle Devlet, her yıl 
hükümete limitsiz borçlanma hakkı vermektedir. Bu 
maddenin gerçek manası budur. 

Şimdi, bir taraftan bir Muhasebei Umumiye Ka
nunu var; bütün hükümetlerin malî tasarruflarının 
Genel Muhasebe Kanunu içinde cereyan etmesi la
zım. Bir taraftan ona bağlı bütçeler var, ki o büt
çeler içinde ve Muhasebei Umumiye Kanunu içinde 
istikrazın limitini tayin ediyorsunuz. Mesela, bu se
ne, 1984 yılında 300 milyar liradan daha fazla çıkar-
tamaz, diyorsunuz Hükümete. Sonra da istikbale 
matuf birtakım gelirleri öne sürmek suretiyle gelir ortak
lığı senetleri çıkartabilirsiniz, diyorsunuz ve limitsiz bu 
salahiyeti muayyen bakanlardan müteşekkil bir ku
rula terk ediyorsunuz, işte bizim sistemde mutabık 
kalmadığımız hususlardan bir tanesi bu. Diyoruz ki, 
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Büyük Millet Meclisine aittir Devletin borçlanma 
yetkisi, o devredilemez. Bu noktada ısrarla durmak
ta zaruret hissediyoruz, önemli olan,-hisse senetle
rinden farklı olduğu ifade edilen gelir ortaklığı se
netlerinin limitsiz olarak çıkartılma yetkisinin Hü
kümete verilmesidir. Bunda büyük ölçüde mahzur
lar vardır. 

Açık olarak ifade etmek lazım gelirse, planlı bir 
ekonomi ile siz gelir kaynaklarınızı tayin edeceksi
niz; fakat bu gelir kaynaklarının hududu dahi bir
takım takdirler içinde, «isse senetlerinin satışlarına 
bağlı olarak devam edecek... Bu planlı bir ekono
minin kaynaklarını bir yerde toplamaya ve sonra 
tevzi etmeye imkân vermeyecek bir husus olur. 

Kaldı ki, bir diğer noktaya dikkatinizi çekmek istiyo
rum. • Anayasanın 163 üncü maddesi: «Genel ve kat
ma 'bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek mikta
rın sınırını gösterir. (Harcanabilecek miktar sınırının 
Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair büt
çeye hüküm konulamaz.» Şu halde, bir bütçe ile bir 
Ödenek verdikten sonra, Hükümetin bunu aşması 
için takdirî bir hükme dahi Anayasa cevaz vermemiş
tir; ama siz bu tasarı ile şimdi sınırsız olaralk borç
lanma yetkisine sahip olmaktasınız. îşte bizim ma
lî sistemi kökünden tahrip ettiğini ifade ettiğimiz 
hususlardan bir tanesi de budur. Bu noktalarda an
laşmaya yarmamız lazımdı. Anayasanın sınırlarında 
mutabakata varmamız lazımdı. Aksi takdirde, bu ke
limeyi üzülerek ifade ederim; çünkü kanunlar sonsu
za dek yaşarlar; manası budur, kanunlar müddet-
sizdir. Sizin Hükümetinizde olmaz; fakat bir başka 
hükümetin elinde bu hükümler keyfî olarak kullanı
labilir, kullanılır. Nitekim, geçmişte bunun emsal
leri daima görülmüştür. Bir de 'bakarsınız ki, çıkar
dığınız kanunları tanımaz hale gelmişsiniz, uygula
madaki neticeleri itibariyle... 

Biz, nihayet bu konuşmaların neticesini biliyoruz, 
eller kalkacak ve bir noktaya varacaksınız; ama bu
na rağmen önergeler verdik, vermeye devam edece
ğiz. Onu da açıkça ifade edelim. Her şeye rağmen 
görüşümüzü 'bildirmekte ve lüzumlu gördüğümüz 
yerlerde ikazı yapmakta devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir noktaya daha 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz evjvel istikbalde 
Msıl olacak birtakım gelirler karşılığında hisse senet
leri çıkartılıyor veyahut gelir ortaklığı senetleri çı
kartılıyor diye ifade ettim.; ( 

Gerçekten tabiî bunu bir başka madde dolayısıy
la da ayrıca ifade etmeye çalışacağın)!. Bunun bir 

manası var, o da nedir? Bir tarafîan hisse senetleri
ne sahip olanların menfaati, diğer taraftan, bu hiz
metlerden yararlanacak olan kitlelerin, o hizmetlere 
yapılacak tarifelerle menfaatlerinin çatışması mesele
si. İşte bu noktada zannediyorum ortadireğin men
faati ön planda mütalaaya alınmak lazım. İktidar 
partisinin ortadirek diye tesmiye ettiği sınıfın men
faatiyle hissedarların menfaati arasında bir çatışma 
başlayacak. Kanaatimce o çatışmada yine okkanın 
altına gidecek olan ortadirek olacaktır. 

Kürsüden ayrılmadan evvel Şirket-i Hayriye'nin 
1945 yılında devletleştirilmesine tekaddüm eden gün
lerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan mü
zakere zabıtlarını bir kere okumanızı tavsiye ediyo
rum. 

Hepinize saygıllar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

benim arz etmek istediklerimi sayın milletvekilleri 
arz ettiler. Bu (bakımdan fazla vaktinizi almamak için 
konuşmaktan vazgeçiyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) ; 

BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Madde hakkında verilmiş olan değişiklik öner
gelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğimiz sebeplerle 10 uncu mad

deye aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

'Saygılarımızla. 

«k) Gelir ortaklığı senedine, hisse senedine ve iş
letme hakkına konu olacak altyapı ve tesislerini kon
jonktür dikkate alınarak rayiç bedel üzerinden de
ğerlendirmek.» 

Fenni tslimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Eşref Akıncı Mustafa Çorapçıoğlu 
Ankara Balıkesir 

Rıfat Bayazıt Musltafa Murat Sökmenoğlu 
Kahramanmaraş Hatay 

Turgut Kunter 
Rize * 

FENNİ ÎSL1MYELİ (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, okunan bu Önerge zannediyorum ki 9 uncu 
maddeyle ilgili olacak; yani eski 9 uncu maddeyle 
ilgili. Biz 8 inci madde üzerinde önerge vermedik, 
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BAŞKAN — önergenizde «8 inci madde» diye 
yazılmış. İki madde ilavesiyle şimdiki görüştüğümüz 
10 uncu maddeye tekabül ediyor. 

FENNİ ISLIMYELİ (Balıkesir) — Bir daha 
okunmasını rica edebilir miyim efendim. 
. BAŞKAN — Bir tetkik buyurun da efendim. 

Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz* 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZİM BAKAM M. MÜKER-

REM TAŞCIOÖLU (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulunmak 

ister mi efendim? 
FENNÎ 1SLİMYEL1 (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, iki kelime ile buradan açıklamada bulunayım. 

»BAŞKAN — Buyurun. 
FENNİ İSLİMYELI ı(Balıikesir) — îlave etmek 

istediğimiz bent ile,kayıtlı maliyet bedelinin, değil, 
•yeniden değerlendirilecek bedelin esas alınmasını is

tiyoruz. Keyfiyet bundan ibarettir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge reddedil-
miştirs 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir^ 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Gelir ortaklığı senedi ve işletme hakkı 
MADDE 11. — a) Altyapı tesislerinin mülki

yeti ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İk
tisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkülleri da
hil) ait olmak kaydıyla Ibu tesisler için Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Kurulunca Gelir OrtaJklıgı 
Senedi çıkarılabilir. 

Gelir Ortaklığı Senetleri hamiline yazılı olarak 
düzenlenir. 

b) İşletme hakkı süresi azamî 15 yıldır. Bu süre 
yenilenebilir. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Turan Bayezİt; buyurun. 

HP GRUBU ADINA MEHMET TURAN BA
YEZİT (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; yorucu bir geceden sonra dinlenmiş 
ve zinde olarak yine huzurlarınızdayım. (Alkışlar) 

Biraz önce konuşan hiddetli ve şiddetli ANAP'lı 
kardeşimiz, arkadaşımız eğer bize ders vermeye fcalk-
masaydı, ona sataşmayacaktım, daha doğrusu ce-
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vap vermeyecektim. Kavlî ile füilî birbirini tutmayan 
bu değerli arkadaşımız, lütfen Halkçı Partinin Prog
ramını okusun, kendi programını da maalesef oku
sun, karşılaştırsın, şu tabloyu- görecektir : Biz Halk
çı Parti olarak özel sektörü 'hiçbir* zaman reddetmi
yoruz, inkâr etmiyoruz; ama siiz Anavatan Partisi 
olarak ekonomik hayatta devleti reddediyorsunuz; 
aıkadaşım bunu bilsin. 

İkinci konu ise şu : Bu taksam birbirimizin prog
ramını belledik. Sayın Başbakanımız bizim progra
mımızdan okudular, biz sizin programınızdan oku
duk; ama bir nokta gözden kaçtı arkadaşlar. Demin
ki konuşmamın sonuna rastladı, büyük tezahüratı
nız nedeniyle gözden kaçtı. Siz bugünkü noktaya 
nasıl aşamalarla geldiniz?. Sizlin ilk fikriniz bu de
ğildi. Siz, fizikî manasıyla, hukukî manasıyla köp
rüyü bal gibi satacaktınız. «Sattırmayız» dedik ve sa
tamadınız. Türk hukuk sistemine «Gelir Ortaklığı 
ıSenedi» ismiyle yeni bir müessese getirmek zorunda 
'kaldınız. 

Yine, siz başlangıçta, ANAP olarak ne köprünün 
gelirini satıp, ne Keban Barajının gelirini satıp yeni 
bir baraj ve köprü yapmayı düşünmediniz. (ANAP 
sıralarından «Gazeteleri oku» sesleri.) Gazeteye lüzum 
yok, sizin kitabınızı okuyacağım arkadaşlara. 

Ne düşünüyordunuz; Atatürk Barajını yapmak 
için, ikinci Boğaz köprüsünü yapmak için tasarruf
ları düşünüyordunuz. Demin söylediğim gibi, yumurt
layan tavuk sizin kafanızda yoktu. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — O ömek'Ü 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — ör

nek değil, açıkça yazıyorsunuz. 
İşte, demin konuşurken arz ettiğim, «Sayın özal'ın 

Görüşleri» kitabı, Anavatan Partisi Programı. Şu 
programınızda bu satışlardan bir satır bahsedilmez; 
ama şu kitapta sadece, «KİT'lerin halka devri» diye 
kısa bir cümlecik vardır, köprü ve baraj satışı konu
sunda iseüç yerde var; bunlardan birlini arz edece
ğim. 

«Yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının değerlen
dirilmesi» konusunda Sayın özal açıklıyorlar ve di
yorlar ki; «Üçüncü olarak düşündüğümüz konu; Yurt 
içindeki bazı projeleri, yurt dışındaki vatandaşları
mıza kâr ve kur garantili ortaklık şeklinde açmaktır. 
örneğin; bir Atatürk Barajı, bir İkinci Boğaz Köprü
sü Projesi,» 

Arkadaşlar 'bunlar açıktır. Bugün bu noktaya na
sıl geldiğinizi bilesiniz diye söyledim. Mühim olan 
bugünkü noktanızdır, bittabiî bu noktadan hareket 
etmek sizin hakkınızdır. 
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Sayın Başbakanımız konuşurlarken, bizi, sert muha
lefet yapmakla, takdirle karışık itham ettiler; ama 
söaleMiin sonunda, «Böyle davranışınızın sebebini 'bi
liyoruz, böyle davranmak mecburiyetindesiniz» şek
linde konuşmasalardı, belki onlara da cevap arz et-
mok zorunluluğunu hissetmezdim. Eğer biz zannettik
leri davranışla hareket ediyorsak; tencere dibin kara, 
soninki de benden kara; siz de böyle hareket ediyor
sunuz. Sayın Başbakan, seçimin telaşını şurada die 
getirmiştir, karşısında bizi misal olarak almakla. 
(ANAP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri.) An
cak, Sayın (Başbakana fica ederek söylüyorum, sosyal 
demokrat felsefeyi iyice 'bellesinler. Sosyal demokrat 
felsefede, memleketin menfaati bahis konusu olduğu 
zaman hiçbir parti menfaati, hiçbir kişi menfaati yok
tur. Eğer biz bugün sert muhalefet yaptıksa, eğer biz 
bundan önceki 'kanun tasarılarının görüşülmesi sıra
sında, bugün hayretle karşıladığınız şu çizgiyi gös-
te mediıkse, onlarda memleket zararının fazla olmadı-
~: n katılır; onlarda sizi doğru yola yönlendirmek iste-
'.'•'. önfenmediniz. Bunda, hem hukuken (anladığı-
n.r, s/"asî manada değil) ve ekonomik olarak sizi 
doğru völa yönlendirmek istiyoruz, hem de bu mem
leketin başına getireceğiniz felaketten bu memleketi 
kurtarmak istiyoruz. (Sert muhalefet yapmamızın se
bebi budur Sayın Başkanım, arz ediyorum Sayın Baş
bakanım, hiçbir zaman politik bir art niyetimiz, bir 
politik maksadımız yoktur. Lütfen Sosyal demokrat 
felsefeyi iyice belleyiniz; bilmediğinizi kabul etmiyo
rum, iyice tefsir ediniz. (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

Arkadaşlar, lütfen dinleyin, istirham ediyorum, 
ne olursunuz. 

Şimdi, maddede iki fıkra var. Demin dedik ki, 
şu kanun tasarısı ötekiler gibi hukuken sakat ve ma
lul, içer;s*nde ıslaha muhtaç çok maddeler var. Hat
ta dışarıda Sayın Başbakanımıza şaka yollu teklif et-
t'm, «Eğer ihtiyaç hissederseniz biz size hukukî yön
den parti olarak yardım da edelim, düzelsin» dedim. 
(ANAP sıralarından «İhtiyaç yok» sesleri.) 

Ama ihtiyacın var söyleyeceğim arkadaş, ihtiyacın 
var 9 uncu maddeyle 2 nci maddeyi karşılaştırın lüt
fen, kimin muhtaç olduğunu orada siz göreceksiniz. 

tkinci konu;, (b) fıkrasında sadece işletme hakkı
nın süresini koyuyorsunuz; ama bundan önce bir mad
de görüşüldü (şimdi teferruatı aklımda kalmadı) o 
maddede işletme hakkının şekil ve süresinin kanun
da belirtileceğini kabul ettiniz. Hukuken, «Biz yar
dıma muhtaç değiliz» diyen sayın arkadaşım, bu nüans 

gözünden niçin kaçtı senin?. Bir önce kabul ettiğin 
maddeyle, bu madde arasında yine çelişki var. Lüt
fen bunu da değerlendiriniz. 

Şimdi, buradaki gelir ortaklığı senedi; tabiî Hü
kümetin ekonomik politikasının temelinde, biliyorsu
nuz enflasyonu çekmek için faize, faizin puanı üze
rinden tasarruf etmek var. Bu yıl için çıkardınız ge
lir ortaklığı senedini ve buna muayyen bir faiz ver
diniz. Baştan mecbursunuz bunu ilan etmeye; ama 
haklı olarak kendi ekonomik felsefenizin gereği, faiz 
puanlarını kısa vadelerle gözden geçiriyorsunuz; dü
şürüyorsunuz, yükseltiyorsunuz, ama sizin sözünüz git
tikçe faiz puanını düşürmektir, çünkü enflasyonu aşa
ğı çökeceğinize inanıyorsunuz. O halde, 1985 malî yı
lının başında çıkardığınız bir gelir ortaklığı senedinde 
tespit ettiğiniz faiz ımilktarı, o yılın içindeki uygula
yacağınız diğer faizleri düşürdüğünüz zaman birbi
ri ile nasıl dengelenecektir?. Bu benim cevapsız kal
dığı kanısında olduğum 'bir sualdir. 

• 
Bu sistemlerle dış sermayeyi ve iç sermayeyi top-« 

laımak istiyorsunuz. Sayın Başbakanımıza yine dışa
rıda heyet huzurunda özel olarak sormuştum. Ken
dileri izahat verirlerken dış sermayemin açık kapıdan 
.kolaylıkla girmeyeceğini, dış sermayeyi cezbetmenin 
zor olduğunu izah ettiler. Yanlış anlamadımsa, yan
lış algılamadımsa, dış sermayeye teveccüh yönünden 
ümitsizliğe kapıldım, daha doğrusu dış sermayenin bi
ze teveccühü yönünden. İnşallah ihtiyaç duymayız. 

Yine Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız (ki, bu 
akşam biraz şansız, herkes Maliye Bakanı diyor. Hal
buki kararnameye göre Maliye ve Gümrük Bakanı) 
dahilî tasarruf sahiplerinin yine bir çekinti gösterebi-
ılecekleıini açıkladılar. 

Şimdi, bu mekanizmanın iki büyük sorumlusu, 
yetkilisi; biri dış sermaye bakımından bizi tereddüte 
düşürürse, (şuurundan naklettiği bu ise; şuur altı ne
dir, bülemiyoruz) öteki yetkili Sayın Bakanımız da bi
zi iç tasarruf sahiplerinin imkânları bakımından te-
reddüte düşürürse, biz bu tedbirin başarıya ulaşacağı 
konusunda nasıl tatmin olabiliriz arkadaşlar?. Endişeyi 
dile getirdim, cevabını versinler. 

Bu itibarla, kanunun beklenilen gelir, beklenilen iç 
ve dış tasarrufu toplama şansının zayıf olduğu peşi
nen kabul edilerek, inanılan bir ideolojinin, inandan 
bir uygulamanın, verilen bir sözün yerine getirilmesi
nin ötesinde bir anlam taşımadığı kanısına vardığımı 
üzülerek vurgulamak istiyorum. 

Bu kanun, (ve bu madde olduğu için arz ediyo
rum, ikinci maddeyle karşılaştırın dedim.) Danıştayın 
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incelemesinden geçseydi diye Sayın Tutum bahsettiler; 
daha iyi olurdu. Sayın Maliye Balkanımız da tabiî der
hal bir şey yakaladılar; «Hafızam beni yanıltmaz» de
diler. «Biz burada ilk tesarıyı Danıştaydan geçirdiği
mizi söylediğimiz zaman, (o tabiri pek kullanmadılar 
ama siz muhalefet olarak hop kalktınız, hop oturdu
nuz) dediler; ama maalesef çok Sayın Bakanımızı ha
fızaları aldattı arkadaşlar, ©iz, «Danışmaya niye !incelet-
tiniz?» diye hop kalkıp, hop oturmadık. Siz burada 
o kanunu bize lanse ederken, Danıştayın incelemesin
den geçmiş olmasını bu 'kanunun lehinde ve yanında 
yer almamızın gerektirdiği bir sebep olarak gösterdi
niz. Biz bunun karşısına çıktık. Bu, çok önemlü bir 
nüanstır. 

Onun için Sayın Maliye Bakamımıza soruyorum; 
yine hafızaları kendilerini yanılttı, o gün aynen şu sö
zü kullandılar : «Biz, Anayasa gereği mecbur olma
dığımız halde, hukuka ve Danıştaya saygılı bir yöne
tim olarak, elden geldiğince kanun tasarılarının tümü
nü Danıştayın incelemesinden geçireceğiz» dediler. 
Onun için, bu sözlerini hatırlatarak, «'Bu kanun ta
sarısı incelemeden geçseydi, hiç değilse, şeki'lde mev
cut olan vahim hatalar yapılmazdı» diye vurgulamak 
istiyorum. 

Sayın ANAP miletvekilleri, Sayın Başbakan, Sa
yın Bakanlar; inanınız... (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

Lütfen sözümü kesmeyin. 
inanınız, başarınız bizim için bir gurur vesilesi 

olacaktır; '(Bekleyin de cümlenin sonunu ondan sonra 
itiraz edin) ama sakim yoldasınız arkadaşlar, hatalı 
yoldasınız; muhalefetin 'bu ikazlarına lütfen kulak ve
riniz ve sizi bütün bu konularda, millî menfaat ölçü
süne ve yanına muhalefetin çekmek istemeslini lütfen 
müsamaha ile karşılayınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar.) 

FENNÎ İSL1MYEUİ (Bahkesir) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îsliımyeli. 
MDP GRUBU ADINA FENNÎ İSLİM YELİ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; madde üze
rinde bir - iki küçük noktaya temas ettikten sonra, 
nama muharrer hisse senetleri üzerinde, hamiline 
muharrer hisse senetleri üzerinde durmak istiyorum. 

Zannediyorum, Komisyon bir tashih olarak mü
talaa ederse, maddenin 2 nci satırındaki «ait olmak 
kaydı ile bu tesisler için» ibaresini, «bu tesislerin ge
liri için» sökünde değiştirmekte, murad ettiğiniz veya 

muradedilen maksat bakımından isabet olacaktır. Te
sisler bahis konusu değildir, tesislerin geliri bahis ko
nusudur. Komisyonun takdirine sunuyorum. 

İkinci nokta; hamiline yazılı gelir ortaklığı senet
lerinden bahsediyoruz. Şayet bunların borsada teda 
vülü düşünülüyor ise, bunun kıymetli evrak, ticaret 
hukuku manasıyla kıymetli evrak veya menkul kıy
met niteliğinde olduğunu bu maddede zikretmekte fay
da mülahaza etmekteyim; onu da yine Komisyonun 
takdirine sunuyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, asıl görüşümü, hami
line yazılı senetler dolayısıyla arz etmeye çalışacağım. 

Malum olduğu veçhile, kamuya ait tesislerin ge
lirlerini ve yine kamu kuruluşlarına ait tesislerin ge
lirlerini, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve İkt:sadî 
Devlet Teşekküllerinin tesislerinin gelirlerini, gelir or
taklı senetlerle kullanmak imkânı hâsıl olacak ve bu 
yoldan bir fon sağlanacak. 

Ş:mdi, üzerinde ısrarla durmak istediğim nokta 
şudur : HamiMne yazılı senetler, bilindiği veçhile, hiç
bir kayda ta'bi tutulmadan elden ele dolaşırlar. Hal
buki bu kanunun öngördüğü maksatlardan bir tanesi 
de, geniş halk kitlelerinin, bu kabil operasyonların 
nemalarından faydalanmasıdır. Şu halde, muradedilen 
maksat ile hâsıl olan netice arasında bir çelişki orta-
va çıkacaktır yarın. Çünkü, hamiline yazılı senetler 
kolaylıkla muayyen ellerde toplanabilecektir. Şü hal
de bunun, sizin ifadenizle ortadireğin veya orta sını
fın veya orta tabakanın lehine kullanılması imkânsız 
hale gelecektir; muayyen ellerde kolaylıkla toplana
bildiği için. 

İkinci 'bir tehlikeye de işaret etmek isterim, özel
ikle bunu bir siyasî tazyik vasıtası olarak kullanmak 
isteyecek birtakım yabancı güçler, yine hamiline mu
harrer senetleri kolaylıkla elde edebileceklerdir. İşte 
bu bakımdan, mesele üzerinde ciddivetle durulmasın
da kanaatimce fayda vardır. Zannediyorum ki, Hükü
met böyle bir net'cenin doğmasını arzu etmez. Bu 
itibarla, 'bu senetlerin nama muharrer olarak düzen
lenmesi ve biraz evvel söylediğimiz gibi, kıymetli ev
rak şeklinde düzenleneceğine mütedair bir hükmün 
bu maddeye ilavesinde büyük ölçüde fayda vardır. 

Bu teknik görüşümüzü de ifade ettikten sonra, sa
yın milletvekillerine saygılarımı sunuyorurn> (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Türkan Arikan, buyurun 
efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 9 uncu madde, 
açıkça altyapı tesislerinin mülkiyetinin ilgili kamu ku-
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rum ve kuruluşlarında kaldığını vurgulamaktadır. Ta
sarının ilk başlığındaki tartışmalarda bu konuda te
reddütler vardı, bu madde ile bu teredütler kesinlikle 
zail olmaktadır. 

İkincisi, işletme hakkı süresini de belirlemektedir. 
Bu bakımdan da birtakım tereddütleri önlemektedir. 

işletme hakkıyla ilgili olarak, benden önce konu
lan Sayın tslimyeli'riin veya diğer bir arkadaşımızın 
söylediği 2 nci madde ile çelişkili olduğunu da gös
termemektedir; çünkü «Kurulun Görevleri» madde
sine baktığımız zaman burada (f) fıkrasında, «tesisle
ri hakikî ve hükmî şahısların işletmesi ve bunun şart
ları hakkında karar vermek» hükmü bulunmaktadır. 
Demek ki, şartlarını bu kurul tespit edecektir. Şartları 
belirlenecek demektir, 2 nci madde, bu kurulla ilgili 
madde ve 9 uncu madde birbiriyle bağlantılı olmak
tadır. 

Değerli •milletvekilleri; bu yasanın getirilmesinde
ki esas' amaç, finansman sorununa çözüm bulmak
tır. Finansman sorunu, sadece gelişmemiş veya geliş
mekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde dahi 
Ibüyük (boyutlara ulaşmıştır. Nedeni; bir yandan tek
nolojik gelişmeler, ikincisi; işletmelerin boyutlarının 
son derece büyümesi. Tabiî bu zorunluluk, gelişmiş 
ülkelerde başlamak üzere, birtakım araçların hayata 
girmesine neden olmaktadır. Size birkaç örnek vermek 
istiyorum, son yıllarda karşılaştığımız örneklerdir ve 
yine gelişmiş ülkelerde özellikle çok kullanılan, bizim 
ülkemizde de bilgisayarlar aracılığıyla uygulanmasına 
başlanılan «Lizing» denilen bir kavram oluşmuştur; 
bizim anladığımız manada kiralamadan farklıdır, fi
nansman yönü ağırlık basmaktadır. 

Burada getirilen işletme hakkı, bu kuruluşların 
verimli kullanılmasına yöneltilecek şekilde kiralanma
sı anlamında kullanılmaktadır. Nitekim, 15 yıllık sü
re de bunu ifade etmektedir. Belirli bir süre içinde 
bu işletmelerin verimlilik açısından kullanılmasına yö
nelik bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda dünyada başka 
bir kavram ortaya çıkmıştır «verimlilik» kavramı. 
Ne yazık ki, ülkemizde «verimlilik» sözü geçtiği za
man, sadece işçinin verimliliği anlamında kullanılır. 
Halbuki «verimlilik» kavramı bugün dünyada, kay
nakların, sermayenin, paranın, hatta zamanın verim
liliği anlamında kullanılmaktadır ve son çıkan bir 
eserde şu vurgulanmıştır : «Kaynaklarını en verimli 
şekilde kullanan ülkeler, dünyada en ileri düzeye geçe
cekler ve diğer ülkelerin önünde yer alacaklardır» 

28 . 2 . 1984 O: 3 

denmiş'tiir. Şu halde, bu yasanın getirilmesindeki 
amaç, kaynakların da verimli kullanılmasına yöne
liktir. 

Bütçe Komisyonundaki ve buradaki toplantılarda 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kârlılığından söz etti
ler. Değerli arkadaşlarım, benlim mesleğim işletme
cilik. Bana herhangi bir Kamu İktiisadî Teşebbüsünün 
bilançosunu, gelir tablosunu getiriniz, kârlı ise he
men onu size 2 dakika içinde zararlı hale getirebili
rim veyahut zararlı ise, 'bunu kârlı hale getirebilirim. 
Demek ki kârlı görünen işletmeler, muhasebe sistem
lerine uygun olmadığı takdirde, hiç değilse belirli öl
çüler içinde bulunmadığı takdirde bizi yanıltabiliyor
lar; ama biz biliyoruz ki, Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri, ekonomimizde gerçekten artık bir kambur göre
vimi üstlenmiş durumdadır. 

Bu arada, gelir ortaklığı senetlerinin başka bir 
fonksiyonu daha var. Bunların fonksiyonu, özellikle 
ülkemizde sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı 
olması olacaktır. Bu bakımdan ben de üzerinde çok 
düşündüm; nama mı olsun, hamiline mi olsun? Ama 
siz, gelir ortaklığı senetlerini nama yaptığınız zaman 
bunun sermaye piyasasına katkısı çok düşük düzey
de tutulur; çünkü sermaye piyasasının gelişmesini is
tiyorsak, hisse senetlerinin veya menkul kıymetlerin 
son derece süratle ekonomi içinde devir etmesini sağ
lamamız gerekir, yoksa bir kişinin elinde uzun süre 
kalırsa, o zaman sermaye piyasası etkin bir şekilde ça
lışmamış olur. "~* 

Değerli arkadaşlarım, İngiltere'de telefon kulübe
lerinin satıldığına dair seçim döneminde bizim Türk 
gazetelerinde yazılar vardı. Ayrıca, daha önce İngi
liz Hükümeti tarafından devletleştirilmiş olan birta
kım teşebbüslerin, kamu teşebbüslerinin tekrar halka 
satılması konusunda. birtakım önlemler getiriliyordu. 
Demek ki bizim alacağımız bu önlemler sadece bize 
has değil; başka ülkeler de bunu, hatta üçbeş ay ön
cesi tekrar uygulamaya başlamışlar. 

Bütçe konusundaki açıklamalara gelince : Benim 
haddim değil, ben bütçeci değilim; fakat kendi mes
leğim icabı bütçeyle ilgili birtakım gelişmeleri de iz
lemek zorunda kalıyorum. Size bir örnek vermek isti
yorum. Belki «çok gelişmiş bir ülke» diyeceksiniz; 
ama gelişmiş ülkelerde de biz birtakım konuları izle
mek zorundayız. Bütçe konusunda sadece nakit esası 
uygulanır bizde, bilirsiniz; ama son yıllarda «Acaba 
tahakkuk esası da uygulanabilir mi ve böylece kay
nakların etkin ve verimli bir biçimde kullanıldığını 
izleyebilir miyiz?» anlayışı gelişmiştir ve hatta bir ör-
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nek olarak, sıfır esaslı bütçeler geliştirilmiştir. Bu 
bütçeler Amerika'da dört - beş eyalette bütçe siste
mi içinde uygulanmak üzere çalışmalara başlanmış
tır. Hatta bir - iki tanesinde, bildiğim kadarıyla uy
gulanmıştır. Bunu neden söyledim? tzin verirseniz ko
nuşmamı bir hikâyeyle bitirmek istiyorum; ama Ka
radenizli arkadaşlarım varsa alınmasınlar, çünkü be
nim de dörtte birim Karadeniz'e dayanıyor. 

Efendim, Karadeniz'de çok güzel yaylalar vardır. 
1950 yıllarından önce bir cip gitmiş, akşam üzeri ka
ranlık basmış ve farlarını yakıyor, orada yaşayan ki
şiler, «Aman, canavar geliyor, kaçalım» diyorlar. 

Biz bu yasayı canavar gibi görmeyelim lütfen. Ye
niliklere açık olmamız gerekiyor. Yepyeni kavramları 
belki ilk başta hazmedemeyeceğiz; ama bugün Kara
deniz'e gidin, «Maçina» derler, maçinadan inmek de 
istemezler; aradan şu kadar sene geçtikten sonra. 

Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Madde hakkında verilmiş olan değişiklik önerge
leri vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 11 inci maddesinde Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarıyla Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî 
Devlet Teşekküllerine ait altyapı tesislerinin gelirleri 
üzerinde süresiz olarak gelir ortaklığı senedi çıkarıla
cağı ifade edilmektedir. 

Kamuya ait altyapıya ait gelirlerin, şifahen arz 
edeceğimiz sebeplerle süresiz olarak muayyen bir 
hissedar grubu lehine farkedilmesini, devlet varidatı
nı menfi yönde etkilemesi ve sosyal devlet politika
sı bakımından büyük mahzurları vardır, 

Tasarının (11/a) fıkrasının sonuna, gelir ortaklığı 
senetlerinin 10 yıl müddetle sınırlı olduğuna dair 
bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni İsiimyeli 
Balıkesir 

Eşref Akıncı 
Ankara 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

'Ferit Melen 
Van 

Mustafa Çorapçıoğlu 
/Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Fıkra: Gelir ortaklığı senetleri 10 yıl müddetlidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısının ama

cı tasarıdaki ifadesiyle «halka istikrarlı ve güvenilir 
gelir verilmesi suretiyle tasarrufları» ve dolayısıyla 
yatırımları teşvik etmektir. 

Tasarının 11 inci maddesi gereğince gelir ortaklı
ğı senetlerinin hâmiline muharrer olarak çıkarılması 
halinde Kanunun amacından uzaklaştırılarak senetler 
tedricen bir kaç elde toplanabilecektir. Bu itibarla, 
«hâmiline yazılı» ibaresinin «nama yazılı» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenni: îslknyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Eşref Akına Mustafa Çorapçıoğlu 

Ankara Balıkesir 
Rıfat Bayazıt Turgut Kunter 

Kahramanmaraş Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Malî hukukumuzun temellerinden biri olan Mu-

hasebei Umumiye Kanunu, devletin borçlanma sı
nırının her yıl yürürlüğe giren bütçe kanunlarıyla 
tespit edilmesini amirdir. Diğer bir deyimle Türki
ye Büyük Millet Meclisi, her yıl yürürlüğe giren büt
çe kanunlarıyla hükümetin istikraz yetkisini sınırla
maktadır, 

Buna karşılık tasarının 11 inci maddesiyle, mahi
yeti itibariyle bir borç senedinden ibaret olan gelir 
ortaklığı senedi çıkarılarak hükümetlere sınırsız borç
lanma yetkisi tanınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan bir yet
kinin altı bakandan müteşekkil bir kurula devredil
mesi müesses hukuk nizamına aykırıdır. Bu itibarla, 
11 inci maddenin (a) bendinin sonuna «her yıl çıka
rılacak gelir ortaklığı senetlerinin miktarının, süresi
nin ve itfa şeklinin bütçe kanunlarıyla düzenlenir» 
şeklinde bir fıkra eklenmesini arz ve teMif ederiz. 

Fenni isiimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Eşref Akıncı Mustafa Çorapçıoğlu 
Ankara Balıkesir 

Rıfat Bayazıt Memduh Yaşa 
Kahramanmaraş İstanbul 

Turgut Kunter M. Murat Sökmenoğlu 
Rize Hatay 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sıralarına göre 
okutuyorum: 

11 inci maddenin (a) bendinin sonuna «her yıl 
çıkarılacak gelir ortaklığı senetlerinin miktarının sü
resinin ve itfa şeklinin bütçe kanunlarıyla düzenlenir» 
şeklinde bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Balıkesir Milletvekili Fenni îslirnyeli ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (tamir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
FENNİ ÎSLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

biraz evvel de arz ettim konuşmam sırasında, oyla
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... IKabül etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Tasarının (11 /a) fıkrasının sonuna, gelir ortaklığı 

senetlerinin 10 yıl müddetle sınırlı olduğuna dair 
bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni îslirnyeli ve arkadaş
ları. 

Fıkra: Gelir ortaklığı senetleri 10 yıl müddetlidir. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
FERİT MELEN (Van) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bu konu hakkında biraz önce yaptığım 
konuşmalarda da izahat arz ettim; yalnız çok önem
li gördüğüm için, bu önerge vesilesiyle konunun tek
rar üzerinde durmak istiyorum. 

Önergemizde de belirttiğimiz gibi, gelir ortaklığı 
için bir süre tespit edilmemiştir; yani ebedidir. İstik
raz mahiyetinde olan bu senetle şunu yapmak isti
yoruz: Senet mukabilinde bir para alıyoruz ve sene
din hamiline her yıl bir gelir payı ödüyoruz. 

Şimdi, devlet istikrazlarında, başka borçlanma
larda daima bir süre olur. Yani ebedi bir borç bil
miyorum ben, duymadım, işitmedim. Ebedi bir is

tikraz, müddetsiz bir istikraz olabilir mi? Ya müd
det tayin edilir veya devlete bazı ahvalde satın alma 
hakkı tanınır. 

Şimdi, müddet vermezseniz, yüzde 30-40 kâr pa
yı vererek aldığınız bir parayı 2,5 senede öğdeyecek-

• siniz, ondan sonra bu senedin hamiline, çocuklarına, 
torunlarına, evladına, ahvadma bir asır, iki asır bu 
tesisin hâsılatından pay vereceksiniz!... Yani bu ta
savvur dahi edilemez. 

«Efendim, biz bunu piyasadan alırız», denebilir. 
Sanıyorum ki bir hüküm ilave ettik Komisyon onun 
için. "Satmak istemezse ne yaparsınız? Dediğim gibi, 
devlet istikrazlarında «teşdidi düyun» var, «tahvili 
düyun» var; devlet süresinden evvel dahi, süresinde 
zaten itfa edilir, ama süresinden evvel de devletin men-
faatına elverirse, onu başka bir tahvil vererek değişti
rir veyahut başka bir borca tahvil eder. Bunda o da 

! yok, süre de yok. Lütfen bunu izah etsinler; yani 
böyle bir şey dünyada var mı? Bir para alacağım, on
dan sonra birkaç asır bir tesisin o para mukabilinde 
nemasından pay vereceğim... Ben böyle bir şey dü
şünemiyorum. Nasıl düşünebilmişler veyahut başka 
bir formül mü düşünmüşler; lütfen izah etsinler? 
(MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
(MDP sıralarından «Maliye ve Gümrük Bakanı söz 
istiyor» sesleri) Sayın Bakana bu hususta söz verme
miz mümkün değil efendim. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ko
nuşmacı sual sordu efendim. 

BAŞKAN —- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Bir diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum. 
«Hamiline yazılı» ibaresinin, «nama yazılı» ola

rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili Fenni Îslirnyeli ve arkadaş

ları 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun

mak ister mi? 

— 278 — 



T. B. M. M. B : 38 

FENNİ İSLİMYELt '(Balıkesir)' — Önerge açık, 
açıklamaya gerek yolk. Teşekkür ederiz. 

ıBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanılması: 
MADDE 12. — Kamu Ortaklığı Fonu'nun kul

lanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür. 

Buna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafın
dan düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi de 
bulunmadığı nedeniyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uveulanmava'cak kanunlar 
MADDE 13, — Bu Kanunla yapılması öngörü

len işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz, 

BAŞKAN — 13 üncü madde hakkında söz iste
yen var mı? 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sonra sorunuz. 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Ruşan Işın var. 
Madde hakkında başka söz isteyen var mı? Yok. 
iBuvurun Savın Ruşan Işın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Meclisin dün saat 15.00*16 başlayan 
toplantısı halen devam etmektedir. (ANAP sırala
rından «Sayenizde» sesleri) Bu yasanın yarın çıkma
sıyla bugün çıkması arasında da hiçbir fark yoktur; 
bu inada ne gerek vardı anlamadım. Arkaya baka
bilirsiniz, uyuyan arkadaşlarımız var. 

Bir taraftan muhalefetin yasayı eleştirdiği ve her 
maddede konuşma yaparak işi uzattığı söylenirken, 
daha önce konuşan Anavatan Partisinden bir arka
daşımız da, «Biz, milliyetçi, muhafazakâr bir parti
yiz. Muhalefet partililer bizim getirdiğimiz tüm ya
balara karşı çıkarak Anayasaya aykırılığından söz 
ediyorlar ve bizleri tehdit ediyorlar» demiştir. Hayır 
•arkadaşlar, muhalefet partisi, Cumhuriyet dönemi-

- 2 7 9 

28 . 2 .1984 0 : 3 

nin en ılımlı ve yapıcı muhalefetini yapmaktadır. 
Muhalefet partisi, iktidar partisinin getirdiği her ya
saya karşı çıkmamıştır. Uygun bulmadığımız yasala
rın iyileştirilmesi için katkı getirmeye çalıştık; ancak 
bu imkân, iktidar partisinin oy çokluğuyla her, za
man reddedilmiştir. (ANAP sıralarından «Maddeye 
geçelim» sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşalım Sayın 
Işın., 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Muhalefet partisi 
olarak, iktadar partisinin her istediğini kabul etmek 
mecburiyetinde değiliz. Çünkü, uygulama da yakın 
bir tarihte karşımıza çıkacaktır, göreceğiz o zamatı 
karşı çıktığımız yasa maddelerinde ne gibi uygula
malar yapılacaktır. 

Çıkartılan yasalar, iyi niyet kuralları içerisinde de 
olsa, bir başka iktidar döneminde aynı iyi niyet ku
ralları içinde uygulanmayabilir, işte o zaman 
bu sorumsuzluğun acısını hep beraber çekeriz. 
Millet de bizimle beraber çeker ve gün ge
lir bunun hesabını <la hepimizden sorar, gerektiğin
de «Neden muhalefet görevinizi yapmadınız?» der. 

Biz, işte burada görevimizi yapıyoruz, iktidar 
partisini uyarıyoruz. Eğer bu görevimizi de yapma
mamızı istiyorsanız, kusura bakmayın, görevimizi 
yapacağız. 

Şu anda görüşülmekte bulunan 14 sıra sayılı Ta
sarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci mad- ^ 
desinde de bu endişelerimiz mevcuttur. Hükümet, ne
den 2886 Sayılı Devlet thale Kanunundan, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunundan ve '832 sayılı 
Sayıştay kanunu hükümlerinin dışında kalmak isti
yor. Bu kanunlar ve maddeleri neden hükümeti böy
le bir zorlamaya sokuyor. Eğer bu kanunların uygu-" 
lamada sakıncaları var ise, bu kanunları toptan yü
rürlükten kaldıralım. Eğer bu kanunlar bir denetim 
kuralını getiriyor ise, Hükümet neden 'böyle bir de
netimden uzaklaşma ihtiyacını hissediyor? tşte bu, 
bizi endişeye sevk ediyor; galiba bu endişelerimizde 
de haklı çıkacağız. 

Eğer Hükümet, yaptığı işin doğruluğuna inanı
yor ise, denetimden kaçmaması gerekir. 28ı8(6 sayıl-
lı Yasanın dışında kalmakla, devletin ihaleyi istedi
ğine ve dilediğine,» dilediği bedel karşılığı, Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarına ait her nevi altyapı tesisi ve 
Kamu İktisadî Kuruluşları ve iktisadî Devlet Teşek
küllerine ait her tesisin gelirini satmakta serbest bı
rakıyor. 
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Elimizdeki tasarının genel gerekçesine şöyle bir 
bakacak olursak, burada bir misal veriliyor. «Yılda 
2 milyar Türk Lirası gelir getiren bir altyapı tesisi 
için, 110 milyar Türk Liralık gelir ortaklığı senedi çı-
kartılabilir. <Bu senetlerin 1 milyar liralık kısmı ka
mu kuruluşu üzerinde kalabilir. Gerekirse kalmaya
bilir de demektir bu. Geriye kalan '9 milyarlık gelir 
ortaklık senedi hakikî ve hükmî şahıslara satılabilir» 
diyor. 

Yine bu tasarıya baktığımızda, satışı yapılacak 
tesisin değerlendirilmesi nasıl yapılacak; hiçbir açık
lama yok. Hisse senetleri nasıl satılacak, nasıl değer
lendirilecek; hiçbir açıklama yok. Denetim nasıl ya
pılacak; bu hususta da ancak küçük bir paragraf ha
linde bir açıklama var. Başbakanlık Yüksek Denet
leme (Kurulunun 20.10.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname hükümlerine tabi bir de
netleme şekli getiriliyor/ 

Bu kanun hükmündeki kararnamenin hükümleri
ni ise Bakanlar Kurulu düzenliyor. Bu yasanın yü
rütülmesi de Bakanlar Kuruluna bağlıdır. Yani, Ba
kanlar Kurulu satış kararı alacak, kendisi değerlendi
recek ve yine kendi kendini denetleyecek; yani ka
rar veren, icra eden ve denetleyen aynı kurul olacak. 
olmaz böyle bir şey, mümkün değildir. Eğer bu 
hüküm aynen kalırsa, sizden sonra gelecek iktidar
larda olsun, başka maksatla, kullanılabilir. Her za
man kişilerden aynı ölçüler içinde iyi niyet beklemek 
yanlış bir düşünce olur. 2886 sayılı Yasanın ve 832 
sayılı Sayıştay Yasasının dışında kalmakla, amaç
lar başka maksatlara yönelebilir. Bu nedenle bu so
rumluluktan uzaklaşmak doğru değildir, denetimden 
kaçmamak gerekir. 

1050 sayılı 'Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerinden uzaklaşmak ise, devlet gelirlerinin 'belli bir 
bölümünün bütçe dışı kalmasını sağlar. Mevcut büt
çede KİT'lerin gelirleri mevcuttur. Bunların satışıy
la devlet gelirlerinin bir bölümü özel fonda toplan
mak suretiyle bütçenin eksilmesi sağlanıyor; bu du
rum Bütçe Kanununa da aykırı düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, çıkarılmak istenen 
yasalardaki bu noksanlıkları burada açıklıyoruz. Biz 
grup olarak, Halkçı Parti olarak da bu Kanun ta
sarısı hususunda hiçbir önerge varmedik; çünkü bu 
yasa esastan bize ters düşmekteydi. 

Hepinize saygılar sunarım, (Alkışlar). 
İBAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu; buyurun 

efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
'Başkan, arkadaşım bana konuşacak bir. şey bırakma
dı. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Madde -hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 13 üncü maddesinde, bu Kanunla ya

pılan işlerde, 832' Sayılı Sayıştay Kanununun uygu
lanmayacağı ifade edilmiştir. 

Anayasamızın 160 inci maddesi, «genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mal
larının Türkiye 'Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay-
ca denetleneceğini amirdir. Ayrıca Millî Güvenlik 
Konseyi bu maddenin gerekçesinde fon idarelerinin-
de Sayıştayın murakabesine tabi olduğunu açıkça be
lirtmiştir. 'Bu itibarla Anayasaya aykırı bir kanunla 
kamu kurumu ve kuruluşlarına ait kamu malları ile 
bir kamu idaresi olan Toplu Konut ve kamu ortak
lığı tasarrufuna verilen gelir ve harcamaların, Sayış
tay'ın murakabesi dışına çıkarılması, mümkün değil
dir. 

Arz olunan sebeple tasarının 13 üncü maddesin
deki «ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunu» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenni tslimyeli (Ferit Melen 

(Balıkesir Van 
Eşref Akıncı Mustafa Çorapçıoğtu 

Ankara Balıkesir 
Rıfat Bayazıt Turgut Kunter 

Kahramanmaraş Rize 
M. Murat Sökimenoğlu 

Hatay 

ıBAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GİÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN '(İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
Buyurunuz Sayın islimyeli. 
FENNİ İSLİMYELİ ((Balıkesir) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; tasarı, bu kanunla yapılması 
öngörülen işlerde Devlet İhale Kanununun; Muha-
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sebei Umumiye Kanununun ve Sayıştay (Kanunu hü
kümlerinin uygulanmayacağını amirdir. 

Bundan evvelki görüşmelerimizde, Devlet İhale 
Kanunu ve Muhasebei Umumiye Kanununa bu ka
nun hükümlerinin tabi olmamasındaki sakıncalara 
temas ettik. Tahsisen, önergemizle ilgili olarak bu 
defa Sayıştay Kanunu hükümlerinin bu işlemlerde 
uygulanmamasının Anayasaya ters düştüğünü bir ke
re daha ifade etmek mecburiyetindeyim. Hemen ge
rekçeden okuyorum: «Genel ve katma bütçeli daire
lerin, gelir, gider ve malları içerisinde bu daireler ta
rafından sermayesinin yarısı veya daha fazlasına ka
tılmak suretiyle oluşturulan sabit ve döner serma-

vyeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüs
lerin... (ila) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
Sayıştayca denetleneceğini amir bulunmaktadır.» 
Hüküm gayet sarihtir ve fon idarelerini ihtiva et
mektedir. 

Sayın Maliye IBakanı burada yaptıkları izahatta, 
benim Komisyondaki bu görüşüme cevabî mahiyette 
olmak üzere; «Efendim, biz bu fonu esas itibariyle 
bütçe dahilinde mütalaa etmiyoruz, bu itibarla Sa-
yıştayın murakabesine tabi olmadığı görüşünü de 
muhafaza ediyoruz» buyurdular. Gerçekte, bütçe da
hiline fonu almasanız dahi, Anayasayı bir defa da
ha okuduğumuz zaman, genel ve katma bütçeli ida
relere dair malların dahi Sayıştayın murakabesine ta
bi tutulduğu açıkça ifade edilmiştir. 

<Bu itibarla, sizin, mallar üzerinde bu kanun ta
sarısı ile yaptığınız operasyonlar sebebiyle yapacağı
nız tasarrufların Sayıştay murakabesine tabi tutul
ması kaçınılmazdır. (Bu itibarla, aksi bir düşünce, 
Anayasanın 160 inci maddesinin sarih hükümlerine 
aykırı düşecektir. Kaldı ki, bir noktaya da temas et
mekte fayda mülahaza ediyorum; siz denetimi, Ka
mu Ortaklığı Fonunun denetimini 983 tarih ve 72 
sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hak
kındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye atıf yap
mak suretiyle sağlamaya çalışıyorsunuz bu kanun ta
sarısında. Bu, gayri mümkündür. Gayri mümkün
dür; çünkü henüz kanun hükmünde kararname ka-
nunlaşmamıştır. Bir kanunun, bir kanun hükmünde
ki kararnameye atıf yapması halinde, yarın kanun 
hükmündeki kararname Mecliste değiştiği zaman, 
çıkarılmış olan bu kanun mesnetsiz kalacaktır. Yani 
hukukî kıymetini de birden kaybetmiş olacaktır. 

(Bu itibarla, hukukî bir hata karşısındasınız. Bir 
kanun hükmündeki kararnameye dayalı bir madde 
inşa edilemez, bu hukukî büyük bir hatadır. Kaldı 

ki, bu fon idaresi bir kamu idaresidir. Nitekim, bi
raz evvel 657 sayılı Kanun gereğince birtakım kad
rolar ihdas ettiniz. Halbuki, (Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu, münhasıran Anayasanın 165 inci 
maddesi gereğince sermayesinin yansından fazlası 
doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olan Ka
mu İktisadî Teşekkülleriyle, Kamu İktisadî Kuru
luşlarını denetler. Bu bakımd'an, bir kanun hükmüy
le Anayasanın dışında bu kurula bir vazife verme
nizde mümkün değildir. 

Yapılacak şey, tekrar ifade ediyorum; Sayıştay 
Kanunu murakabesine tabi tutmaktır; aksi takdirde 
aceleyle yaptığınız birtakım çalışmalar meyanında 
düştüğünüz hataların çok büyük ve azim bir diğeri
ni de işlemiş olacaksınız. Allah yardımcınız olsun. 
ı(HP sıralarından «Amin» sesleri), 

Teşekkür ederim. (MİDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
MAHMUT AKKILrÇ (tzmir) — Madde üzerin

de sorum vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim bitirelim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Madde üzerin

de sorum vardı Sayın Başkan, rica ediyorum. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Maddeyi oy-

luyorsunuz, anlamadım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; ısrar ediyorsu

nuz, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Soru sormak

tan vazgeçecektim; fakat soru sormamın mutlak ya
rarı var. 

Sayın tslimyeli gayet güzel izah ettiler; yalnız 
ben bir noktayı sormak istiyorum. Sayın Başbakanın 
emrinde olan bir Yüksek Denetleme Kurulu, nasıl 
Sayıştay yerine geçip, Sayın Başbakanı veya Bakan
lar Kurulunu denetler? Bunu öğretmek istiyorum. 
Acaba bunu nasıl izah ederler? 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Gelir Ortaklığı Senetlerine öde

nen gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirti
len menkul sermaye iratlarından sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen? 
Yok. 
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Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi ı 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasarrufların Teşviki ve 

Kamu Yatırımlarının Hızlandrılması Hakkında Ka
nun Tasarısı»nın Komisyon raporundaki 14 üncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 14. —. Gelir Ortaklığı senetlerine öde
nen gelirler ilk 5 yıl vergiden yüzde 100 ve müteakip 
3 yıl yüzde 50 muaf olup, takip eden yıllarda Gelir 
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkra
sının (5) numaralı bedinde belirtilen menkul serma
ye iratlarından sayılır. 

Göksel Kalaycıoğlu- Hazım Kutay 
Ankara Ankara 

İsmail Dayı Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Balıkesir Zonguldak 

Mustafa Tınaz Titiz 
îstaribül 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş). — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi, önergede kabul edilen değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. \ 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi 
MADDE 15. — Kamu Ortaklığı Fonunun dene

timi 20.10.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmün
deki Kararname esaslarına tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; vaktiyle bir devlet adamı; «Şu mek
tepler olmasa maarifi idare etmek kolay olacak» de
miş. Bu Anayasa olmasa demokrasiyi galiba rahat 1 
yürüteceğiz. Ne yapalım ki, bu Anayasa var." Onun I 
için zorluklar çıkarıyoruz. Hükümet kusura bakma
sın. I 
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Biraz evvel Sayın Islimyeli arkadaşım konuştu. 
Anayasamızın 165 inci maddesini aynen okuyorum : 

Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuru
luş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Mecli
since denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir» di
yor; yani Kamu iktisadî Teşebbüslerinin denetimi 
usulünü tespit ediyor. 

Şimdi bu fon, kabul ettiğimiz maddelerle Başba
kanlığa bağlı olarak kurulan bir~"daire, -kamu ku
ruluşu ortaklığı değil- Başbakanlığa bağlı bir daire
nin idaresinde bir fondur. Bu fonun tüzelkişiliği 
yoktur. Bu sebeple, bunun denetimi 'bu maddeye gi
remez; bu madde münhasıran tüzelkişiliği olan Ka
mu iktisadî Teşebbüsleri veyahut diğer kamu kuru
luşları için tedvin edilmiş bir maddedir. Kabul etti
ğimiz hüküm bu maddeye aykırı düşer, ama «biz 
yaptık, oldu» derseniz, o vakit tabiî bunun mercii de 
işi tetkik eder, gereken kararı verir. 

Kaldı ki, arkadaşlarımız da belirttiler, zaten vazıı 
kanun da bunu düşünmüştür. Şimdi bu daire Başba
kanlığa 'bağlı, bu fon Başbakanlığa bağlı bir daire
nin idaresinde, Kamu İktisadî Teşekküllerini mura
kabe edecek kurul da Başbakana bağlı; bu müm
kün değil; ikisini bir arada mütalaa etmek hukuken 
mümkün değil, mantıken mümkün değil; bunu yap
mamak lazım. 

«Efendim ne olabilir?» denebilir. Bakın bir ör
nek vereyim size; bundan bir süre önce, birkaç yıl 
önce gene bir başbakanıri yakınlarıyla ilgili 'bir suiis
timali Kamu iktisadî Teşebbüsleri Kurulu raporuyla 
ortaya koydu ve mesele Meclise de geldi. Ne oldu 
biliyor musunuz? 12 kişilik heyetten 9 unu attılar. 
12 kişilik heyetten 9'u uzaklaştırıldı bu teşekkülden. 

Şimdi, bu vaziyette böyle emsaller varken, Ana
yasa da başka türlü bir hüküm getirmişken bunu 
zorla; kolaydır, rahattır, belki müessir bir kontrol da 
olmayabilir diye 'buraya almak hakikaten hem yan
lıştır, hem Anayasaya aykırıdır, hem mantıkî değil
dir, hem sakıncalıdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 

vardır, okutup işleme alıyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 15 inci maddesi Kamu Ortaklığı Fo
nunu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetlemesine tabi tutmaktadır. Anayasamızın 160 
inci maddesi, kamu mallarının, genel ve katma büt-
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celi dâirelerin gelir ve giderlerinin (fon idareleri da
hil) Sayıştayca murakabesini amir bulunduğundan, 
bu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi : 
MADDE 15. — Kamu ortaklığı fonunun dene

timi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştayca 
yapılır. ' 

Fenni Islimyeli Ferit Melen 
'Balıkesir Van 

Eşref Akıncı Turgut Kunter 
Ankara Rize 

Rıfat Bayazit Mustafa Çorapçıoğlu 
Kahramanmaraş; Balıkesir 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 

önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
FENNİ ÎSLIMYELI (Balıkesir) — Sayın Melen 

tarafından açıklandı Sayın Başkan. Teşekür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir^ 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 16. — Diğer Kanunların bu Kanuna 

aykırı hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi de 

bulunmadığından maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kaJbul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeden sonra geçici bir madde eklen
mesi hakkında verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teşviki ve Ka

mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısının Yürürlük maddesinden önce gelmek üze
re aşağıdaki geçici maddenin tasarı metnine eklen
mesini arz ve teklif ederiz^ 

Göksel Kalaycıoğlu Pertev Aşçıoğlu 
Ankara Zonguldak 

İsmail Dayı M. Tınaz Titiz 
Balıkesir İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Geçici madde : -
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel 

bütçesi hazırlanıncaya kadar giderleri Başbakanlık 
bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek 
sağlanması için Başbakanlık bütçesine aktarma yap
maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılıyorlar. 

önerge hakkında söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Kuşfhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür, 

kiye Büyük Millet Meclisinin çok sayın üyeleri; bun
dan evvel olduğu gibi, yine bir madde ilave edilmek 
üzere bir önerge verildi. Ben özellikle şu bakım
dan söz aldım: Kanun başından beri boşluklarla do
lu. Dikkatinizi özellikle Ibu noktada toplamanızı is
tiyorum. Aklınıza geldikçe palyatif tedbirler getiri
yor ve bununla kanunu tamamlamaya çalışıyorsu
nuz; ama kanun tamamlanmıyor. 

Biraz önce personele ilişkin maddeyi de aynı şe
kilde çıkardınız. Bu şekilde kanunlar ihlal ediliyor 
veya en azından kanunların uygulanması gereken 
noktalarda devreye sokulması gereken yetki sahip
leri devre dışına çıkarılıyor. Biz, mutlaka muhalefet 
etmek niyetinde değiliz; ama öyle şeyler yapıyorsu
nuz ki, şu teşriî görevi üstlenmiş olan 'bizler, Bile bile 
bunun karşısında susmak imkânını taşıyamıyoruz, 
bu imkânı bulamıyoruz. O bakımdan mutlaka söz 
almak ve hiç olmazsa söylemek, ikaz etmek, hiç ol-
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mazsa vicdanen müsterih olmak, hiç olmazsa top
lumun karşısına çıktığımızda ben, bu görevimi yap
tım; ama ne yapayım ki, parmak sayım yetmedi di
yebilmek için söz almak mecburiyetinde kalıyoruz 
-ve onun için günün bu saatinde, gecenin demiyorum, 
sabahın bu saatinde tekrar tekrar konuşmak ihtiya
cını duyuyoruz. 

Şimdi getirilmiş olan madde de, bunun gibi pal-
yatif bir düşüncenin sonucu getirilmiş bir madde, son
radan akla gelmiş olan bir madde; özellikle bunun 
üzerinde durmanızı istiyorum. Çok büyük bir me
seleyi halleden bir kanun bu şekilde hazırlanmaz. 
Kanun hazırlama tekniğine de uygun değil. 

öbür taraftan, üzerinde hassasiyetle durduğumuz, 
Türkiye'nin veçhesini değiştireceğini iddia ettiğiniz, 
saygı ile kabul etmeye kendimizi zorladığımız bu Ka
nunu, bu şekilde palyatif tedbirlerle hazırlayıp par
mak sayınıza güvenerek çıkarırsanız, korkarız ki, 
bir yere gidemeyiz, korkarız ki, bir netice alamaz
sınız. Bir netice alamayınca elbdtte siz üzüleceksi
niz, elbette ki, teşriî görevini yapan bizler de üzü
leceğiz; ama asıl kaybeden bizi buraya gönderen, 
bizi seçen, bize güvenen, bizim buradaki çalışmala
rımızdan sonuç bekleyen millet kaybedecek. Yapma
yın, basireti elden bırakmayın. Parmak sayısına gü
venin, güvenin ama basiretli olarak güvenin lütfen. 
Hiç olmazsa bu boşlukları çok güzel şekilde tamam
ladıktan sonra 'bu Kanunu kabul etme imkânını ver
seydiniz. Ne olurdu yarına kalsaydı bu Kanun? Bu
gün son gün müydü? (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Lütfediniz beyefendiler, tahammül gösteriniz lüt
fen. Gecenin bu saati veya sabahın bu saatinde ko
nuşuyoruz. Mademki bunu böyle istediniz, mademki 
iktidarız «Her şeye hâkimiz» dediniz ve mademki 
siz her şeye hâkimsiniz, o zaman biraz da taham
mül gösterme özelliğine hâkim olunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Ne istiyorsunuz? Dikenli gül bahçesi değildir 
burası sayın iktidar. Elbette iki, muhalefet sesini çı
karacaktır, elbette ki, muhalefet ikaz görevini ya
pacaktır. (ANAP sıralarından «Yarın Perşembe» ses
leri) 

Yarının Perşembe olduğunu ben de biliyorum. 
Bugün başka bir günü yaşıyoruz beyefendi, bugün 
Çarşamba gününü yaşıyoruz, Salı bitti. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Özellikle bunları vurgulamak, özellikle size biraz 
daha dikkat etme imkânını sağlamak veya en azın-
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dan benim vicdanî görev olarak mütalaa ettiğim teş
riî görevimin bana emrettiği şeyi yapmak üzere söz 
aldım. Bu şekilde olmaz bu işler. Bu maddeyi de ka
bul edeceksiniz. Biraz evvel Sayın Melen'in çok 
güzel izah etmiş olduğu Anayasaya bu kadar aykırı 
olan bir maddeyi kabul ettiniz, (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Peki sayın milletvekilleri, siz söyleyeceklerinizi 
söyleyin, ondan sonra biz konuşalım; buyurun. 
(ANAP sıralarından «Doğrusunu söyleyin» sesleri) 

Doğrusunu söylüyoruz sayın milletvekilleri, 'Sa
yın Melen söyledi, ben de size tekrar ederek anlat
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluşu oluşturuyoruz; «güzel bir kuru
luşu oluşturuyoruz» diyorsunuz, «işimiz çok acele» 
diyorsunuz. «Milletimize çok kısa zamanda hizmet 
götürmek istiyoruz» diyorsunuz; saygı duyuyoruz; 
en azından tahammülü mümkün olmayan yerlerde 
tahammül ediyoruz, söz almamızın mutlak olduğu 
yerde dilimizi ısırıp susuyoruz. Ama hiç olmazsa 
bunlarda dikkat ediniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Özellikle sayın 'milletvekilleri, verdiğiniz görün
tüyü affınıza sığınarak izah etmeme müsaade eder 
misiniz? (ANAP sıralarından «Buyurun, buyurun» 
sesleri) Hepinizden aynı vakarı, iktidarın vermiş ol
duğu aynı büyüklüğü görmek istiyor muhalefetiniz; 
lütfen bunu gösteriniz, (ANAP sıralarından «Göste
riyoruz» sesleri) Evet, inanınız verdiğiniz görüntü 
hiç güzel değil, hiç güzel değil; geçenlerde bir baş
ka vesileyle söylemiştim, şimdi de müsaade ederseniz 
tekrar edeyim... (ANAP sıralarından «Ne biçim ko
nuşma bu?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız, 
lütfen hep karşılıklı konuşmayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hafızai beşer 
nisyan ile maluldür. Doğru, genel bir kuraldu*. Ama 
bu kadar kısa süreyi unutmaması iktiza eder 20 nci 
asrın beşer hafızası ve Türkiye'yi yönetmekle gö
revlendirilmiş olan sizler. 

Sayın milletvekili, ben 'kürsüde konuşan hiçbir 
milletvekiline sizin oturduğunuz şekilde, ayağımı ma
sanın üzerine çıkaracak: ş/ekilde kaldırıp hitap et
meyi kesinlikle ona layık görmüyorum, siz de yap
mayınız lütfen. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bir insana say
gılı olmaya davet ediyorum. • 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
kili, lütfen dünüme Ibakınız, göreceksiniz onu. Zah
met buyurunuz, dünümü tetkik ediniz, o aradığınızı 
göreceksiniz orada ve bana tahammül ediniz... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Buradaki teşriî 

görevimiz devam ettikçe de vereceğiz. o görüntüyü. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bitir artık, 

yeter. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet sayın mil

letvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan.., 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Özür dilerim Sa

yın Başkanlık Divanı. 
BAŞKAN — Evet, karşılıklı konuşmayınız efen

dim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Başkanlık Di

vanı, çok özür diliyorum, siz müdahale etmeyince 
ben müdahale etmek mecburiyetinde kalıyorum, ba
ğışlayın beni. 

BAŞKAN — Siz cevap vermezseniz ben müda
hale ederim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet sayın mil
letvekilleri, ne yapalım ki, Tanrı insanı yaratırken ha
fızasını çok ihatalı yaratmamış veya en azından her
kese aynı geniş ihatalı hafızayı vermemiş. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Müsaade etmiyorsunuz, bir 
noktada eğer mantık insicamını bulursanız rahat
sız oluyorsunuz ve konuşmacının konuşmasının etki
sini azaltmak için mutlaka müdahale ediyorsunuz ve 
en sonunda siz yapmış olduğunuz bu hareketin kur
duğu ağa parmaklarınızı takmazsınız diye dua edi
yorum Tanrıya. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi, dolayısıyla önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Verile» öner
ge geçici madde olarak kabul edilmiştir* 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük , 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz almak iste

yen?... Yok. 
Madde hakkında önerge de olmadığına göre, 

maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ii8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok.: 
Madde hakkında değişiklik önergesi de bulun

madığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarıyı kesin olarak oylarınıza sunmadan evvel, 
oyunun rengini belirtmek üzere iki sayın milletveki
line söz vereceğim. ,Saym Selim Koçaker ve Sayın 
Mustafa Çorapçıoğlu isimlerini yazdırmış bulunuyor
lar. 

Lehte konuşmak üzere buyurun Sayın Koçaker. 
SELİM KOÇAKER (Tokat) — Sayın Başkan, 

Yüce Heyetin sayın üyeleri; Tasarrufların Teşvikli 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki 
Tasarının özündeki gerçek, iktisadî gelişmenin hız
landırılması, sosyal dengeler kurulmasına matuftur. 

Türkiye İktisadî şartlarını düzeltmek mecburiyetin
dedir ve bunun kararı içindedir. Hükümetin aldığı 
bir seri karar ve kararnameler, Yüce Parlamen
tonun çıkardığı ekonomiye dönük kanunlar, Hükü
met Programının bölümlerini teşkil etmektedir. Grup
lar arasındaki gelir dağılımını dengelemeyi, bölgeler-
arası gelişme farklarını ortadan kaldırmayı amaçla
yan bu taşarı, intikalde doğacak praltik sonuçlarla 
Türk insanının varacağı hedeflerdeki hazzın onuru 
bu heyete ait olacaktır. 

Sayın üyeler, Türk insanı bugüne dek organizas
yonların tasarruflarındaki noksanlıklar, meselelere 
yaklaşımlardaki eksiklikler nedeniyle, «Ibir hırka, bir 
lokma» felsefesi içerisinde tabiatlaşmıştır. Memur, 
işçi, çiftçi, dul, yetim ve esnaf, hatta tüccar sürekli 
nefis baskısıyla hemhal olmuştur. (HP sıralarından, 
«Allah, Allah» sesleri) 

Sayın üyeler, geliniz insanlarımızdan, daha iyi 
yaşama şartlarını esirgemeyelim, ekonomik dina
mizmi hareketlendirelim. Türkiye'nin kalkınma çaba
ları vardır, Türkiye'nin eğitim açığı vardır, Türkiye' 
nin enerji, yol, su, altyapı açığı vardır, Türkiye'nin 
mesken açığı vardır, Türkiye'nin sanayileşme ve ta
rımsal yapılaşmada noksanlıkları vardır, Türkiye'nin 
savunma meselesi vardır, Türkiye'nin yüzlerce mese
lesi vardır. 

Bu tasarıyı tenkit ederken bu konulara değinil
miyor, çare gösterilmiyor. Hükümet çare getirdiği 
zaman bunu en acımasız şekilde tenkit etmeyi, mu-
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halefet maalesef en akılcı yol olarak görüyor® 
Tasarı, kamu altyapı hizmetlerine kaynak yarat

mada ve milletin ortaya getirdiği Türk Milletinin 
öz varlıklarından istifadeyi dengelerken, insanlarımı
zın müreffeh olmasını amaçlamıştır. Kalkınmış Tür
kiye'nin özlemiyle yola çıkılmıştır. Kadirşinas Mil
letimiz doğruları tespitte daim isabetlidir. Haklarının 
savunulduğunu çabuk sezinler ve savunucularına sa
hip çıkar. Muhalefet grupları olarak geliniz bu akıl
cı ve pratik sonucu görünen konuda Milletimize yar
dımcı olun. Yardımcı olun, Yüce Milletimizin gön
lünde beraber yer tutalım* İktidar kanadı sizi kıskan
maz, gıpta eder; inanın buna. Batının kalkınmış ül
kelerinde bu uygulamaları görmekteyiz, bizde de var 
örnekleri. Ne kalkınmayı, ne de fert zenginliğini mil
letinden esirgeyecek düşünce olmaz, vehim üzerine 
muhalefet de olamaz. Millî çıkarlar aleyhine tasar
rufu göze alacak idare de olamaz. Türkiye'nin en 
küçük menfaatine hepimiz titreriz arkadaşlar. Sizler 
ve bizler bunun için buradayız. 

Sayın üyeler, muhalefet partili sayın üyelerin 
görüşleri yanlış tespitlerden kaynaklanmaktadır. Da
ha ziyade muhayyeldir. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Çatma var. 
SELİM KOÇAKER (Devamla) — Hayır efen

dim, 2 saat değil, 12 saattir siz çatıyorsunuz, biz din
ledik. Bize tahammül tavsiye ediyordunuz, lütfen siz 
de tahammül gösterin. İktidar kanadı olarak kavram
larınıza biz saygılıyız. Bu sizi tatmin eder tahmin 
ediyorum. Yalnız Milletimizin tercihi bizden yana
dır, siz de lütfedin1 Milletimizin kanaatine itibar edi
niz. Parti programımızda, ekonomik modelleşmede 
bu tasarı muhteva olarak milletimize sunulmuştur. 
Milletin zenginleşmesine, yurdun teçhizatlanmasma 
matuf her kararın yanında olan muhalefet grubu 
da güç toplar. Biraz evvel arz etmeye çalıştığım me
seleler manzumesinin çözümü için kaynak yaratmak, 
halk refahını sağlamak prensiptir. Geçmişte «Isteme-
zük» tepkisiyle Türkiye yapılaşmada çok şey yitir
miştir. Kazançlarımız büyük mücadelelere mal ol
muştur. Ayrı ödenen bu faturayı Türk Milleti bir 
daha görmek istemez. 

Türkiye'nin altyapı yatırımlarına kaynak sağla
yacak, Türk insanlarına daha adil inkişaf hakkı ve
recek bu Kanuna bu gerekçelere bağlı olarak kabul 
oyu vereceğimi Yüce Heyetinize arz eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Çorapfroğlu; buyu
run efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; sabahın 
bu saatinde sizlerin vaktinizi alarak, esasen çok yor
gun bulunduğunuz için ayrıca işgal etmek istemez
dim ve baştan da söz almak arzumu arz etmeme rağ
men, kanun lehinde konuşma yapılmasa idi, bu hak
kımı da istimal etmeyecektim. 

Hepinizin müşahede ettiği üzere, bu kanun üze
rine leyhte ve aleyhte aşağı yukarı konuşulmadık 
hiçbir şey kalmamıştır. Bendeniz, içinizden birçoğu
nuz gibi, Anadolu'nun bir şehrinde avukatlık yapa
rak hayatımı şimdiye kadar kazanmış bir kişiyim. 
Bu itibarla ekonominin ilmî kurallarını, doktriner 
taraflarını veyahut uygulamadaki geniş kapsamlı pro
jelerini benden evvel konuşan çok sayın hatipler ka
dar bilip, sizlere nakletmeme ben şahsen imkân bu
lamamaktayım, aczimi itiraz etmekten de iftihar ede
rim. 

Ancak, getirilen ve biraz sonra Yüce Meclise ka
bul edileceğini kuvvetle tahmin ettiğim bu kanun, 
sadece" iktisadî nizamımızı ve iktisadî geleceğimizi de
ğil, fakat bunun yanında benden evvel konuşan çok 
sayın hatiplerce ifade edildiği gibi, hukuk nizamımı
zı da yakından ilgilendirmektedir. 

Bunun en bariz misali, Hükümete bütçe dışı ve 
miktarı şimdiden tahmin edilemeyecek, konuşan bir 
hatip arkadaşımızın dediği gibi, âdeta namütenahi 
rakamlara ulaşabilecek miktarda istikraz yapmaya 
kendi başına sağlamak yetkisini vermek ve yine bu 
kanun dolayısıyla sağlanacak gelirleri bütçe dışında 
tutmak ve yine bu gelirlerin sarfını mutat ve Meclise 
niyabeten yapılan her türlü murakabe usullerinden 
azade bırakmak gibi bir neticeyi de beraberinde ge
tirmiş bulunmasıdır. 

Şu haliyle, bundan birkaç zaman evvel Yüce Mec
lisimizin kabul ettiği, kimin oylarıyla olursa olsun, 
netice itibariyle hepimizin teşkil ettiği Türkiye Büyük 
Millet Meclisine mal edilen bir yetki kanunuyla, esa
sen l.S^ene gibi bir süre için çok önemli konularda 
dahi kanun mahiyetinde kararname çıkartma yetki
sini verdiğirniz Sayın Hükümetimiz, bu suretle Yüce 
Meclisimizin malî murakabesinden de azade kalmak 
imkânını bulmuş olmaktadır arkadaşlar, İşin asıl 
üzülünecek ve üzerinde durulacak tarafı budur arka
daşlar. Şairin dediği gibi, «Yeminin elden gittiğine 
yanmam, elde zulmetmeye ahali kalmıyor.» 

Muhterem milletvekilleri, yetkilerimizin elden git
tiğine yanmam, ama burada bundan sonra biz mil
letvekili olarak bulunurken kanun yapmak hakkımı-
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zı değil, murakabe etmek hakkımızı değil, sadece 
parmak kaldırmak hakkımızı kullanacağız arkadaş
lar. (HP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, inşallah bu kanunun uygulamada ha
yırlı olmasını yine her şeye rağmen temenni ediyor 
ve hepinize derin saygılarımı sunuyorum, hürmetle 
huzurunuzdan ayrılıyorum efendim. (HP sıralarından 
«oyunun rengi» sesleri) 

İkazınıza çok teşekkür ederim. Bu sözlerden son
ra benim ret oyu vereceğim açık olduğu için tasrih 
etmeye lüzum görmedim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının mad
deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Son ko
nuşmalar da yapılmış bulunmaktadır. 

Şimdi oylamaya geçeceğiz, ancak verilmiş bir 
önerge vardır. Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu bu önergede oylamanın açık yapılma
sı istenmektedir. Zaten tüzük hükümlerine göre bu 
tasarıyı açık olarak oylayacağız. Ancak, önergede 
açık oylama şekli gösterilmiş ve ad okunmak sure
tiyle bunun yapılması istenmiştir. 

önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının tümünün açık oyla

maya ad okunmak suretiyle sunulmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Cahit Tutum Mahmut Akkıhç 
Balıkesir İzmir 

özer Gürbüz Hayri Osmanlıoğlu 
Sinop Gaziantep 

, Lezgin Önal M. Sait Erol 
Hakkâri Hakkâri' 

Turan Bayezit H. îbrahim Şahin 
Kahramanmaraş Denizli 

(tsa Vardal Muhittin Yıldırım 
~ Zonguldak Edirne 
Reşit Ü l t e Sururi Baykal 

tstanbul Ankara 

Aşkın Tokt&ş 
İzmir 

Mehmet Kemal Gökçora 
'Bursa 

Kaıdür Narin 
Diyarbakır 

Mustafa Kani Büfke 
Denizli 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

BAŞKAN — Açık oylamanın ad okunmak sure
tiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler. Kahul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, oylarınızın sıralar arasında do
laştırılacak olan kutulara atılması suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasarrufların 

Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun Tasarısının oylama sonucunu arz edi
yorum. 

Oy sayısı 
Kabul 
(Ret 

328 
181 
1411 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. Hayırlı olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Görüşülecek başka bir husus kalmadığından; gün
demdeki sözlü sorular ile gündeme alınması karar
laştırılan lı6 sıra sayılı 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tekliflerini görüşmek için 29 
Şubat 1984 Çarşamba günü: yani bugün saat 15.0D'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 07.50 

-» ^>»« 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Orman Genel Müdürlüğünce açılan ve iptal edi
len personel sınavlarına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı. (7/17) 

25 .1 .1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınıza arz ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Sorular : 
L Orman Genel Müdürlüğünce sınavla orman 

yüksek mühendisi alınacağı ilan edilmiş, 28 Kasım 
1983 talihinde sınav salonuna alınan 85 orman mü
hendisine sınav ertelendi denmiştir. Niçin? 

\L İkinci kez 26 Aralık 1983 tarihinde 161 or
man mühendisi sınav salonuna alındıktan sonra sınav 
iptal edildi denmiştir. Niçin? 

3. Yurdun çeşitli bölgelerinden iki defa gelip 
sınava katılan bu mühendislerin masrafları ve ailele
rine getirdikleri yük ne olacaktır? 

4. Erteleme ve iptal kararları neden radyo ve 
televizyon ile duyurulmamı ş ve bu kadar orman mü
hendisi gereksiz yere masraf ettirilmiş ve meşgul edil
miştir? 

5. Orman Genel Müdürlüğünün bu işle ilgilileri 
hakkında kovuşturma açmayı düşünür müsünüz? 

TC 
Tarım Orman ve Köy 27,2.1984 

'işleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-30(5 
Konu : Yazılı önerge cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.T.D. Bşk. lığı 30 Ocak 

1984 tarih ve 7/17 684/0)1186 sayılı yazıları. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Orman Genel 

Müdürlüğünce açılan ve iptal edilen personel sınav
ları» hakkındaki yazılı önergenin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Soru 1. Orman Genel Müdürlüğünce sınavla 
orman yüksek mühendisi alınacağı ilan edilmiş, 28 
Kasım 1(9813 tarihinde smav salonuna alınan 85 or
man mühendisine sınav ertelendi denmiştir. Niçin? 

Cevap L Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Mü
dürlüğü, taşra teşkilatının ihtiyacını karşılamak mak
sadıyla 10(01 adet odman yüksek mühendisi - orman 
mühendisinin istihdam için 28 Kasım 1983 tarihin
de yarışma imtihanı açmıştır. Bu imtihanın ilanında 
belirtilen bütün şartlara haiz 82 orman yüksek mü
hendisi - orman mühendisinin müracaatı kabul edi
lerek kendilerine imtihan giriş belgesi verilmiştir. 

İmtihan kabul şartlarından sadece, askerliğini yap
mış veya askerliğini bir yıl tecil ettirmiş olma şartına 
sahip olmayan, diğer bir ifadeyle; bir yıldan az as
kerlik tecili bulunan ancak diğer şartlara sahip olan 
74 kişi de müracaatta bulunmuş, asgarî bir yıllık as
kerlik tecilleri olmadığından bu müracaatçılara imti
hana giriş belgesi verilmemiştir. 

Mevcut kadro sayısının 100, imtihana girebilme 
şartlarının tamamına haiz müracaatçı sayısının ise 
82 olması sebebiyle 18 kadronun doldurulamaması 
ve imtihana girebilme şartlarından askerlik durumu 
hariç diğerlerine sahip 74 elemanın da imtihan dışı 
kalması uygun ve isabetli görülmediğinden, hem 18 
boş kadroya da eleman alınabilmesi, hem de 74 ele
mana imtihana girme fırsatı verilmesi ve böylece im
tihanda rekabet ortamının yaratılabilmesi maksadıy
la Bakanlık Makamının 28 Kasım 1983 tarihli ona
yı ile imtihan 26 Aralık 1983 tarihine tehir edilmiş
tir, 

Soru 2. İkinci kez 26 Aralık 1983 tarihinde 161 
orman mühendisi sınav salonuna alındıktan sonra sı
nav iptal edildi denmiştir. Niçin? 

Cevap 2. Bir yıllık askerlik tecil şartının kaldı
rılması suretiyle 26 Aralık 1983 tarihinde yapılacak 
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olan ikinci imtihana, iştirak etmek üzere 164 adet 
orman yüksek mühendisi - orman mühendisine giriş 
belgesi verilmiş olup aynı tarihte imtihan yapılmak 
üzere salona alınmışlardır. 

Ancak, memur ve işçi alımları için imtihan açıl
maması hususundaki Başbakanlığın genelgesi üzeri
ne ikinci imtihan iptal edilerek daha sonra ilan edi
lecek bir tarihe ertelenmiştir. 

ıSoru 3< Yurdun çeşitli bölgelerinden iki defa 
gelip sınava katılan bu mühendislerin masraflan ve 

fi 

ailelerine getirdikleri yük ne olacaktır? 
Cevap 3J Yukarıda arz edilen zarurî sebepler

den dolayı iptal edilen imtihanlara iştirak etmek üze
re- Ankara'ya gelenlerin bir miktar harcamada bulun- , 
dukları şüphesizdir. 

Soru 4. [Erteleme ve iptal kararları neden radyo 
ve televizyon ile duyurulmamış ve bu kadar orman 
mühendisi gereksiz yere masraf ettirilmiş ve meşgul 
edilmiştir. 

0 

Cevap 4. Yukarıda belirtilen sebeplerden dola
yı, imtihanın iptalinin müracaatçılara önceden duyu
rulması imkânı bulunamamıştır. 

Soru 5. Orman Genel Müdürlüğünün hu işle 
ilgilileri hakkında kovuşturma açmayı düşünüyor mu
sunuz? 

Cevap 5. Orman Genel Müdürlüğünce açılan 
imtihanların iptallerinde herhangi bir kasıt veya ih
malleri söz konusu olmadığından, ilgililer hakkında 
kovuşturma açılmasını gerektirecek bir husus bulun
mamaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onmam ve Köy 
İşleri Bakam 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu1 

nun, Erzurum - Narman ilçesinin bazı köylerinin iç
me suyu tesislerine ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı ce
vabı. (7118) 

25 . 1 • 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı dilerim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

1. 1977 yılında ihalesi yapılmış olan Erzurum -
Narman ilçesinin (Taşburun köyü arazisinden) Kış-
laköy, Kilimli, Mahmutçavuş, Çiftlik (Necipbey) ve 
Şose köylerine götürülecek içme suyu tesislerinin bu
günkü durumu nedir? 

2. Bu iş için müteahhidine ne miktar para öden
miştir. 

3. Köylere su akıtılmış mıdır? 
4. Bu ihale konusu için bir tetkik veya tahkik 

yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

TC 
Tarım Orman ve Köy ' 27.2.1984 

ıtşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-306 -
*, Konu : Yazılı önerge cevabı. 

Türkiye Büyük -Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.T.D. Bşk. lığının 30 Ocak 

1984 tarih ve 7/18 686/01188 sayılı yazıları. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naibantoğlu 

tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Erzurum - Nar
man ilçesinin bazı köylerinin içme suyu tesisleri* 
hakkındaki yazılı önergenin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanı 

Erzurum Mlilletivekili Saym Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi Cevabi' 

Soru % 1977 yılında ihalesi yapılmış olan Er
zurum - Narman ilçesinin (Taşburun köyü arazisin
den) Kışlak'öy, Kilimli, * Mahmutçavuş, Çiftlik (Ne
cipbey) ve Şose köylerine götürülecek içme suyu te
sislerinin bugünkü durumu nedir? 

Cevap l1. Bakanlığımıza bağlı YSE Genel Mü
dürlüğünce 1981 yılında yapılan ölçümler sonucun
da menba debisinin azaldığı, asgarî mevsimde 1 Lt/sn 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine gruba 
yeterli su verebilmek için yeni alternatifler araştırıl
mış, civarda bulunan bir dereden su alınarak grubun 
takviyesi için proje hazırlanmış ve bu proje 1982 yı
lında tatbik edilmiştir, 

1983 yılında da bu projenin uygulanması devam 
etmiştir. Ayrıca zaman zaman meydana gelen sel 
hasarları ve tespit edilemeyen şahıslar tarafından kap-
taj ve maslaklarda yapılan tahribatlar onarılmıştır; 

Halen gruba bağlı Kışlaköy'e kadar gerekli ta
mirler yapılmış ve su verilmiştir, Diğer ünitelerin de 
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tamirleri 1984 programına alınmış olup, bu tamirler 
kısa sürede ikmal edilerek tesisin tamamen işletmeye 
açılması sağlanacaktır. 

(Soru 2. Bu iş için müteahhide ne miktar para 
ödenmiştir? 

• Cevap 2. (Bu iş için müteahhide 2 768 913 TL. 
ödeme yapılmıştır.» 

Soru 3, Köylere su akıtılmış mıdır? 
Cevap 3. Yukarıda arz edildiği gibi 1984 yılın

da gerekli tamirat tamamlanarak bütün ünitelere ye
terli su verilmesi planlanmıştır. 

Soru 4. IBu ihale konusu için bir tetkik veya tah
kik yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Konu teknik ve idarî yönlerden ince
lemeye alınmış olup, neticesine göre gerekli işlemler 
yapılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlur 

nun, tarım arazilerinin miras sonucu parçalanmasın
dan doğan bazı sorunların önlenmesine ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevâbı. (7/24) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy işleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 
Hilmi NaDbanıtoğlu 

Tarım arazisinin miras yolu ile parçalanması so
nucu çiftçilerimizin topraktan kopmasını ve ekono
mik verimliliğin azalmasını önlemek için ne gibi ted
birler düşünüyorsunuz? 

, TC 
Tarım Orman ve Köy 27.2.1984 

İşleri Bakanlığı " 
özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-183 

Konu : Yazılı soru önergesi ceva'bı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K . K T . D . Bşk. lığı 7 Şubat 1983 
tarih ve 7/24 - 739/ÖU4Û3 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naîbantoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Tarım arazile
rinin miras sonucu parçalanmasından doğan bazı so

runların önlenmesi» hakkındaki yazılı soru önerge 
cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Taran Orman ve Köy 
işleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Soru : Tarım arazisinin mirsa yolu ile parçalan
ması sonucu çiftçilerimizin topraktan kopmasını ve 
ekonomik verimliliğin azalmasını önlemek için ne 
gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

Cevap : Geçimini topraktan sağlayan çiftçileri
mizin gelir seviyelerinin daha yukarıya çekilebilmesi 
için tarımsal işletmelerin ekolojik ve diğer şartlara 
göre şekillenen asgarî büyüklüğün altında olmaması 
gerekir. Bu husus, ülkenin tarımsal gelirinin tekno
lojik gelişmeler istikametinde yükseltilebilmesi ba
kımından da büyük önem arz etmektedir. 

Hftkümet Programımızın diğer bölümlerinde de 
açıkça belirtildiği üzere, ülkemizin artan işsizlik so
rununun çözümü dünyanın diğer ülkelerinde olduğu 
gibi, sanayi ve hizmetler sektörünün geliştirilmesiyle 
mümkün olabilecektir. Bu bakımdan Sayın önerge 
Sahibinin değindiği husus Hükümetimiz açısından 
bir hedef niteliğindedir. Bu hedefe ulaşmak için ge
rekli çalışmalar bilahara başlatılabilecektir. 

Arz ederimi 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde yün, tiftik ve yapağı alımlarına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı. (7/26) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy işleri 

B.kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Hakkâri Mıiletvekil 
Möhmet Sait Erol 

Hakkâri ilinde üç senedir, köylünün önemli ge
lir kaynağı olan yün ve tiftik, yapağı alımları ya
pılmamaktadır. Bu işte çalışan teşkilat kaldırılmış ve 
böylece köylümüz tefecilerin insafına terkedilmiştir. 

Hakkâri'nin coğrafî durumu, kış şartları ve süre
si herkesçe 'bilinmektedir. Köylü en çok hayvancılı
ğın yetiştirilmesi ve geliştirilmesine önem vermekte-
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dir. Sosyal yaşantıları ve geçimlerini bu yöne ver
mişlerdir. Elde ettikleri 'bu ürünleri Devletçe değer
lendirilmediği takdirde, köylüler sahipsiz kalacaktır. 

L Bu durum karşısında Bakanlık yeniden yün, 
yapağı ve tiftik alımı için yetkili müesseselere gere
ken direktifi verecek midir? 

% Bu yapılmayacaksa, köylülerin tefecilerin elin
den kurtarılması için ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

TC 
Tarım Orman Ve Köy 27.2.1984 

İşleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM - 2 - 184 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi ^Gen. Sek.. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 7 Şu
bat 1<984 tarih ve 7/26/741/01405 sayılı yazıları. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet Sait Erol 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Hakkâri ilytde 
yün, tiftik ve yapağı alımları» hakkındaki yazılı öner
genin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Taırum Onman ve Köy 
* İşleri Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet Sait Erol'un 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Soru : Hakkâri ilinde üç senedir, köylünün önem
li gelir kaynağı olan yün ve tiftik, yapağı alımları 
yapılmamaktadır. Bu işte çalışan teşkilat kaldırılmış 
ve böylece köylümüz tefecilerin insafına terkedilmiş
tir. * 

Hakkâri'nin coğrafî durumu, kış şartlan ve sü
resi herkesçe bilinmektedir. Köylü en çok hayvancı
lığın yetiştirilmesi ve geliştirilmesine önem vermekte
dir. Sosyal yaşantıları ve geçimlerini bu yöne ver-

• > • • • « 

28 . 2 .1984 0 : 3 

mislerdir. Elde ettikleri bu ürünleri Devletçe değer
lendirilmediği takdirde, köylüler sahipsiz kalacaktır. 

1. Bu durum karşısında Bakanlık yeniden yün, 
yapağı ve tiftik alımı için yetkili müesseselere gere
ken direktifi verecek midir? 

2, Bu yapılmayacaksa, köylülerin tefecilerin elin-. 
den kurtarılması için ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir. 

Cevap : Soruda da belirtildiği gibi, Bakanlığımız 
ilgili teşkilatından olan Türkiye Tarım Ürünleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Yapağı ve 
Tiftik-Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce, Doğu -
Güneydoğu bölgelerimizde üç yıldan beri yapağı 
destekleme alımı yapılmaması sebebiyle Hakkâri'de 
geçici olarak teşkil edilen ajanslık yeniden tesis et
tirilememiştir. 

1984 yılı itibariyle Hakkâri ilimizin de dahil ol
duğu Doğu - Güneydoğu bölgelerimizdeki yapağı
ların destekleme alımlarına tabi tutulup tutulmaya
cağı hususunda Bakanlığımızca yeni bir durum de
ğerlendirilmesi yapılmıştır. 

Yapılan çalışma sonuçlarına göre; yerli dokuma 
sanayiimizin ihtiyaç duyduğu, ince elyaflı merinos 
yapağısının, memleket içinden temini maksadıyla 
yerli koyunlarımızın suni tohumlama yoluyla meri-
noslaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir. 

Yetiştiricilerimizi bu yönde teşvik etmek için me
rinos yapağılarının desteklenmesinin sürdürülmesi za
rurî görülmüştür. 

Yerli yapağılarımızın ise, serbest piyasa ekono
misi şartları içinde fiyat bulması uygun mütalaa edil
diğinden bu yapağıların Devlet destekleme alımlarına 
tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 

• • • -
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Tasamıflann Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının Maddelerine Ge
çilmesi için verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
345 
189 
151 
~v 

5 
54 

1 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Ralıbey 
Hamdıi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Hail Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Ne'şe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR --
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 

Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

/Kâzım Öksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kamal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

©ENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hatmit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musltafa Kemal Togay 
İbrahim Favzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçen/Üürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

f 
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İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Albbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürdk 
Yaşar Albaymk 
M. Vehbi Dinçerler 
Haynettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmaü Safa Gk&y 
Ömer Ferrulh liter 
Alltan Kavak 
R. Etfcümeot Komılkman 
Leyla Yeniay Röseoğlu 
Turgult Ozal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

+ İZMİR 

Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlü 

KARS 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbryık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 

Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 

Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 

Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 

Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınök Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 

Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağSar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz . 

SAMSUN 
îlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp A|ik 
Fahrettin Kunt 

URFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

İlhan Aküzüm 
Sabri Araş Sabri Araş Metin Emiroğlu Mümtaz özkök 

•• — >*<m< <»' 
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SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 
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ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Can ver 
Nuri Korkmaz 
Metin Ustünel 

ADIYAMAN 
MehmeLArif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Aıli Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Iİ. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îslıimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Esyurt 
Hilmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil -
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldınr 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
M. Murat Sokmenoğlu 

İÇEL 
Ali îhısan Elgin 
Mdhmeıt Kocabaş 
Edip özgenç 

deriler) 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Neca/üi Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Haıstürk 
Mehmet Kafkaslıgü 
Feridun Şakır Öğünç 
Tülay Öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

ÎZMÎR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRLARELl 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELt 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Ereİ 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
x KÜTAHYA 

A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
ismet Turhangil 

' - MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUÖLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RlZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet 'Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 



SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
ŞevKı Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

(Bşk. V.) 
Osman Eskıin Tipi 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut .'aşar Gülez 

BURDUR 
Fethi ÇeKkbaş 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

T. B. M. M. B : 38 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıo'ğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

(Geçersiz 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

28 . 2 . 1984 0 : 3 

' URFA 
Vecibi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 

Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

Oylar) 

İSTANBUL 

İbrahim Ural 

HAKKÂRİ 

Lezgin önal 

(Oya Katılmayanlar) 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL -1VJ J. i l i ^ ±J \J M—i 

Mucip Attaiklı 
İmren Aykut 
Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Ahmet Stiter 

(Açık 

BİNGÖL 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KOCAELİ 
Abdulh»lim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MUĞLA 
İdriıs Gürpınar 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

Üyelik) 

: 1 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

URFA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
(1. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

-
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Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının TUmilne verlilen 
oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Aibayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN ' 

Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
AMASYA 

İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun. 

ANKARA 

Hüseyin Cahit Aral A 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın | 

Üye Sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
328 
181 
141 
— 
6 

71 
1 

(Kabul Edenler) 

1 ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru \ 
Hüseyin Şen 

1 m * AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu * 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K, Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Kemal lğrek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal | 

1 ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tomouş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 
tsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk | 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 1 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 1 
İsmet Oktay 1 

GAZİANTEP 1 
Ahmet Ata Aksu 1 
Ünal Yaşar | 

pİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıthıa Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbraMn Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUL 
Beniç Sadıi Abbasoğlu 
Bülent -Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albaynak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Hali Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh tlter 
Altan Kavak 
R. Ercüment Kbnukman 
Leyla Yemday Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
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İZMİR 
Vural Anka'n 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özîdemıif Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KAYSERÎ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

ADANA 

Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 

Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 

Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emirogiu 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağlar 
M ekin Sarıoğlu 
Gürbüz ŞakranU 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H, İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

MUŞ 
AJaattln Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür ' 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onura! Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahsin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Mehmet M. Taşçıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kunt 

URFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

VAN 
Hüseyin Aydın Ar vasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

' EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bbubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

denler) 
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HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İÇEL 
Ali îhisan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülıay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bay«zit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Emim Fahrettin özdıilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ" 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçlili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Isa Varda! 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 

Mehmet Rafkaslıgilı 

İbrahim Ural 

SİVAS 

Ruşan Işın 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 

AFYON 
Abdullah Altıntaş (İ.) 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
<t. A.) • 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Galip Deriiz (İz.) 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali (İ. A.) 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Mucip Aitaüdı 
Umren Aykut 
Namık Kemal Şentürk 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KONYA 
Vecihi Akın 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Sabrı Irmak 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Ntecati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 

TEKÎRIDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Raraduman 
(Başkan) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
LutfuUah Kayalar (İ. A.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL 0) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 İNOÎ BtRLEŞÎM 

28 . 2 . 1984 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ~SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sâğesen'in, 
Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Halkkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü som önergesi. (6/19) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, genel 
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21) 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

'"7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) 1. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (S. Sayı
sı : 14) (Dağıtma tarihi: 24.2.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

- • • — >•• <m •••• 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 14 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(1 /451) 

T.Ç. 
Başbakanlık 3.2. 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1679/01438 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 2 . 1984 tarihinde kararlaştırılan «Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. • 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI VE TASARRUFLARIN TEŞVİKİ HAKKINDA 
KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Ülkemizin en önemli meseleleri arasında kamu altyapı yatırımlarının gittikçe artan ihtiyaçlara paralel ola
rak süratle yapılmasıdır. Bu her şeyden önce bir kaynak meselesidir. Kaynakların artırılması ise tasarrufların 
etkili ve güvenilir bir şekilde teşvikine bağlıdır. 

.Bu Kanun Tasarısında kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislere gelir ortaklığı senedi, hisse senedi, işlet
me hakkı aracılığıyla tasarrufların teşviki yönlendirilmekte, aynı zamanda yeni yatırımlar için kaynak sağlan
makta ve tasarruflar için emin ve güvenilir bir sistem getirilmektedir., 

Tsarının esasını teşkil eden başlıca kavramlaf aşağıda izah edilmiştir; 
Tesis; kamu kurum ve kuruluşlarına ait her nevi altyapı tesisi (köprü, baraj, elektrik santralı karayolu, 

demiryolu, telekominikasyon sistemleri, deniz ve havalimanları ve benzerleri) ile diğer tesislerdir. 
Gelir Ortaklığı Senedi; bunlar kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine hakikî ve hükmî şa

hısların ortaklığını sağlayacak senetlerdir. 

Misal olarak : Yılda 2 Milyar TL. gelir getiren bir altyapı tesisi için 10 Milyar TL. lık gelir ortaklığı se
nedi çıkarılabilir. Bu senetlerin 1 Milyar TL. lık kısmı ilgili kamu kuruluşu üzerinde kalabilir. Geriye kalan 
9 milyar TL. lık gelir ortaklığı senedi hakikî ve hükmî şahıslara satılabilir. Satılan senetlerden elde edilen ge
lirler Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır ve yeni yatırımlar için bir kaynak teşkil eder. Tesise ait yıllık geli
rin satılan gelir ortaklığı senetlerine tekabül eden miktarı ise temettü şeklinde hisse senetlerine dağıtılır. 

Bu sistemde senet sahibi, bir taraftan tesisin her yıl artan gelirinden, diğer taraftan gelir ortaklığı sene
dinin değer kazanmasından dolayı iki yönlü kazanç elde eder. 

Hisse senedi; Bunlar altyapı tesisleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislere hakikî veya hükmî 
şahısların ortak olması için çıkarılacak hisse senetleridir. Hisse senedi çıkarılacak tesisin anonim şirket halin
de teşkilatlanmış olması zaruridir. 

İşletme Hakkı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı ve diğer tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde 
hakikî ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesidir. 
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Kanun Tasarısında belirtilen görevlerin, Başbakan'ın veya görevlendireceği bir Bakanın başkanlığında il
gili Bakanlardan meydana gelen Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 

Tasarıda kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelir ortaklığı senetlerinden ve bu altyapı 
tesislerinin işletme haklarından sağlanacak gelirlerin T.C. Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fo
nunda toplanması öngörülmektedir. Bu fon yine aynı maksatla yapılmış, yapılmakta olan veya yapılacak tesis
lerle ilgili harcaanaıların 'finansmanımda kullanılacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının, tasarrufları istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiye teşvik etmek ve bu suret
le elde edilen ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmek maksadıyla hazırlandığını 
belirtmektedir. 

Madde 2. — Tasarının, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her nevi altyapı tesisi ile diğer tesisler için mün
ferit olarak veya* bir grup halinde Gelir Ortaklığı Senedi ve Hisse Senedi çıkarılması ile İşletme hakkı veril
mesi hakkındaki hükümlerini kapsadığını belirtmektedir^ 

Madde 3. — Bu Kanunda geçen bazı terimleri ta rif etmektedir, 

Madde 4. — Kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı ve diğer tesislerin gelir ortaklığı senetlerinden ve 
bu tesislerin işletme haklarından sağlanan gelirlerle 6 ncı maddenin (g) bendine göre elde edilecek gelirlerin T.C. 
Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonu'nda toplanması öngörülmektedir. 

İMadde 5. — Kamu Ortaklığı Fonu'nün asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki özel ve kamu tesis
lerinin yatırım ve işletme finansmanında, kalan miktar ileride Hisse Senedi satışı ile halka devredilecek veya 
Gelir Ortaklığı suretiyle halka açılacak veya İşletme Hakkı imtiyazı yoluyla halka verilecek tesislerin finans
manında kullanılacağı ve altyapı ile diğer tesislerin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü mas
rafları ilgili idarelerce bu Fon'dan karşılanacağı hükme bağlanmaktdır. 

Madde 6. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun görevlerini açıklamaktadır. 

Madde 7. — Altyapı tesislerinin mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak kaydıyla bu tesisler 
için yalnız gelir ortaklığı senedi çıkarılacağı ve işletme hakkı verilebileceği ve gelir ortaklığı senetlerinin hami
line yazılı olarak düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Kamu Ortaklığı Fonu'nün kullanılması ile ilgili bütün işlemlerin Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde hangi kanunların uygulanmayacağı belirtilmekte
dir. 

Madde 10, 11. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plaıt've Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/451 24.2.1983 

Karar No. : 7 < 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 3 Şubat 1984 tarihinde T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve 6 Şubat 1984 tari
hinde de Komisyonumuza havale edilen «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun Tasarısı» 22-24 Şubat 1984 tarihleri arasında yapılan 11, 12 ve 13 üncü birleşiminde Hükümet 
Temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, ülke kalkınmasında kamu altyapı yatırımlarının büyük bir önemi vardır. Ancak,^ kaynak ye
tersizliği nedeniyle tamamlanamayan bu yatırımlara, her geçen yıl yenilerinin de eklenmesi zorunluluğu göz 
önüne alınırsa, yeni kaynaklar bulunmasının hayatî önemi daha da artmaktadır. 

Tasarının, kamu kurum ve kuruluşlarına ait1 tesislere «Gelir Ortaklığı Senedi», «Hisse Senedi» ve «işlet
me Hakkı» tanınması gibi tedbirlerle, ihtiyaç duyulan bu yeni kaynakları temin etmek yanında, ülke gene
linde tasarrufların teşvikini de yönlendirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında söz alan üyeler, 
— Tasarı ile getirilen düzenlemelerde yetki hududunun daha belirgin duruma getirilmesi, 
— Tasarıda yer alan tanımların açıklığa 'kavuşturulması, 
— Gelir ortaklığı ile hisse senetlerinin satış ilkelerine açıklık getirilmesi, 
— işletme hakkının verilmesinin hangi esaslara göre düzenleneceği, 
— Dış sermayeye açık olup olmayacağı eğer açık olacaksa, millî güvenliğimiz de dikkate alınarak konu 

üzerinde hassasiyetle durulması, 
— Anayasa açısından kamu altyapı tesislerinin ücret karşılığı hizmete sunulmasından doğabilecek boş

luklar, 
— Tasarıda öngörülen fonun yönetimi için düşünülen kurula kanunî boşluk doğurmayacak şekilde açık

lık getirilmesi ve fonun denetiminin sağlanması yolunda tasarıya hükümler eklenmesi, 
— «Gelir Ortaklığı Senedi», «Hisse Senedi» ve «İşletme Hakkı» satışı konusunda Devletin gelir garantisi 

verip vermeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması, gibi hususlar üzerinde durulmuş ve gerekli açıklama
lardan sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen, 
Tasarının 2 nci maddesi, kapsama açıklık getirilmesi amacıyla «Kamu iktisadî Kuruluşları ve iktisadî 

Devlet Teşekkülleri dahil» ibaresi eklemek suretiyle değiştirilmiş, 
Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan tariflerden «Altyapı Tesisleri», «Hisse Senedi», «işletme Hakkı» 

tariflerine açıklık kazandırılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş, 
Tasarının «Kamu Ortaklığı Fonu» ile ilgili 4 üncü maddesi, maddeye açıklık getirilmek amacıyla ve 6 nci 

maddeye atrf yapan ibare metinden çıkarılarak yeniden düzenlenmiş, 
«Kamu Ortaklığı Fonunun Kullanılma Sahası» başlıklı tasarının 5 inci maddesi, «Kamu Ortaklığı Fo

nunun Kullanılma Alanları» başlığı altında, maddeye açıklık getirecek şekilde ve bentler halinde yeniden 
düzenlenmiş, 

«Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu» başlığı altında, Kurulun kimlerden teşekkül edeceği, kimlerin 
katılacağı, sekreterya hizmetleri, çalışma usul ve esasları gibi hususları kapsayan bir metin tasarıya 6 nci 
madde olarak eklenmiş, 

«Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı» başlığı altında, Başkanlığın kuruluşu ve görevlerini 
kapsayan bir metin Tasarıya 7 nci madde olarak ek lenmiş, 

Tasarının «Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu» başlıklı 6 nci maddesi, metne ilave edilen 
6 ve 7 nci maddeleri takiben «Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun Görevleri» başlığı altında 8 inci 
madde şeklinde yeniden düzenlenmiş, 
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Tasarının 7 nci maddesi «Gelir Ortaklığı Senedi ve İşletme Hakkı» başlığı altında 9 uncu madde şeklinde 
yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 8 inci maddesi, Fon'un kullanılmasına ilişkin usul ve esasların bir yönetmelikle düzenleneceği
ne dair bir hüküm eklenmesi suretiyle ve 10 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 9 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiş, 
Gelir ortaklığı senetlerine yapılacak ödemelerin vergi sistemi içindeki yerini tespit etmek amacıyla hazır

lanan bir metin tasarıya 12 nci madde olarak eklenmiş,' 
Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi ile ilgili bir hüküm tasarıya 13 üncü madde olarak eklenmiş, 

«Kaldırılan hükümler» başlığı altında yeni bir metin tasarıya 14 üncü madde olarak eklenmiş, 
Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 10 ve 11 inci maddeleri, yeni maddelerin ilavesi nedeniyle 15 ve 

16 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Mallaıtya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkaın 
Anıtallya 

Mühallefat Şerhi EklMdür 
imzada 'buluraaımiaıdı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onura'l Şeref Bozkurt 
Ça/nalklkail'e 

Muhalefet Şerhi Ekidir 
Imzaıda 'bulunam'aıdı 

Ahmet Sarp 
D'iyaıfbaikrr 

Tülmlüne MühaîÜfîiım 
Mühallefelt Şerhim Bköâdfflr 

İlhan Araş 
Erzurum 

BaşkanvekM 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizîlii 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adanıa 

Naibi Sabuncu 
Aydım 

İmzada buılunamlaıdı 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Madldedin Denetteme İlkelileri 
Açısınldan Dalha Ayıranitıik 

Inoelennıesi Geırekifiiğü 
Kamısıınidayııım 

Togay GörtiaiDmaz 
Erzuırum 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyatmıan 

M. Fenni îslimyeli 
Bailıikestir 

Tümüne Muhafllitfim 
Muhalefet Sarihim Ekffidir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kârii Bürfce 
Denüz/lli 

Mıuhatofet Şerhi Bkffidfir 
İimzaıda buılunamlaıdı 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İmzada buılunaınaıdı 

M. Haıyrfi Osımıainlkoğilu 
Gaziantep 

Mühallefat Şeriıi Eklldür 
farizada buıkınamadiı 

Ihtan Gürbüz 
Hatay 

Mühallefat Şeırhi Bkffid'k 
imzada buılıunaımıadı 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Tüilay Öney 
Isıtan'bul 

Mu'hatefat Şerhi Ekfİdiir 
imzada bulunamıadı 

Fikret Eıton 
İzmir 

Mühallefat Şerhi EkDIüdfir 
imzada bulunamadı 

Özdemıir Pehivanoğlu 
îzımiir 

imzada buıiumamıaıdı 
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İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergili 
Kirşehiiır 

Fehmi Memişoğlu 
R'ize 

1 inci Maddedeki Amaca 
KaJtiimıaikila Barafber, Diğer 

Maddelerine Mufoaifiim 

Cengiz Turacer 
Kayseri 

İmzada buılunaımıadı 

Nazmi önder 
Muş 

İmzada 'buıluııamıadı 

H. Baırış Can 
Sinop 

Muhalefet Şerhi Ekiliidlir 
İmızadia bulkınamıa'da 

Mehmet Budak 
Kirşehiiır 

Haydar özaltp 
Niğde 

imzada 'bulunaımiadiı 

Enver özcan 
Tokat 

Mıufoallefet Şerhi Ekedir 
tmzada butaıaımadı 

Fahrettin Kurt 
Tralbzoın 

Ferit Melen 
Van 

ıMuhallıifitm 
MülhaHefeit Şerhim Bkid'ir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait her nevi alt yapının ve tüm tesislerin gelir ortaklığı, hisse senedi, ya 
da işletme hakkının devri yoluyla bir ölçüde kamunun elinden çıkarılması, 

Bu elden çıkarma işleminin uygulamada belirli bir kesim ve yabancı sermaye lehine gerçekleşeceği, 
Bu işlem ile «kamu malı» ve «kamu hizmeti» kavramının temelinden sarsılacağı ve kurulu idarî yapı

mızda büyük bir kargaşaya yol açacağı, 
Ekonomik açıdan ise, tasarıyla getirilen yöntemin; bir «ek» finansman kaynağı yaratmaktan çok bu-

gürr halen bankalarda bulunan mevduatı veya çeşitli hisse senetlerine veya tahvillere yatırılmış kaynağı 
bu fona kaydıracağı dolayısıyla banka sisteminde ticarî ve sınaî işletmelerin bünyelerinde bir sarsıntıya 
yol açabileceği, 

Yapılacak satış, gelir devri ve işletme hakkı verilmesi işlemlerinin kapsam, koşul ve süresinin ve öte 
yandan kurulan «Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu»nun kuruluş, yönetim ve denetim 
biçiminin düzenlenmemiş olması, 

Gibi nedenlerle Anayasal ilkeler, sosyal devlet, millî devlet, ulusal ekonomi ve ulusal güvenlik açısın
dan son derece sakıncalı ve kabul edilmez sonuçlar doğurmaya açık olan bu kanuna karşıyız. 

Tülay öney 
istanbul Milletvekili 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya Milletvekili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekili 

Enver özcan 
Tokat Milletvekili 

Mustafa Kani Bürke 
ıDenizli Milletvekili 

Halit Barış Can 
Sinop Milletvekili 

Fikret Ertan 
İzmir Milletvekili 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

İhsan Gürbüz 
Hatay Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türk malî sistemi içinde, 
Tasarrufların artırılması ve Ikamu yatırımlarının süratle gerçekleştirilmesi hususunda çeşitli sağlıklı düzen

lemelerin yapılması mümkün iken, bu tasarı ile; 
1. Anayasamıza aykırı olarak bütçe dışında fonlar ihdas edilmesi, Anayasaya ve malî sistemimize ay

kırı olarak her türlü işlemin Genel1 Muhasebe ve Devlet İhale kanunları üle Sayıştay murakabesi dışında tu
tulmak istenmesi, 

2. Vatandaşın ücretsiz olarak istifadesine açık tutulması lazım gelen altyapıların muhtemel gelirlerinin 
sosyal bünyemize aykırı şekilde ilanihaye muayyen hissedarlar ve yabancilara hiçbir şart aranmaksızın devri, 

3. Fonları yöneten Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluşuna TBMM'ne ait olması lazım gelen yet
kilerin devrediknesli, 

4. Yabancıların hiçbir kayda tabi olmadan, kamuya ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait tesislerini iş
letme hakkına ve ihisse senetlerine sahip olmaları suretiyle Cumhuriyetin ilk yıllarında millileştirilen imtiyaz
lı şirketlerin tekrar yaratılmak istenmesi nedenleri ile hukuk ve malî sistemlerimizi büyük ölçüde sarsan bu 
Kanun Tasarısının tümüne muhalifiz. 

Fenni tslimyeli Ferit Melen Ahmet Sarp 
İBaMcesıiır Miltetvekffi Vaın Milletvekili iDiyasribalkır Mıffidtvıekffi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik 
ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarım süratle gerçekleştirmektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her nevi ajtyapı tesisi ile diğer tesisler 
için münferit olarak veya bir grup halinde Gelir Ortaklığı Senedi ve Hisse Senedi çıkarılması ile İşletme 
Hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar. 

Tarifler 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
Altyapı tesisleri; köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri, de

niz ve havalimanları ve benzerlerini, 
Müessese; sermayesinin tamamı bir İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadî Kuruluşuna ait olup, 

ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu, 
İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini, 
Bağlı ortaklık; sermayesinin tamamı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler toplu

luğunu, 
Gelir Ortaklığı Senedi; kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine hakikî ve hükmî şahısların 

ortak olması için çıkarılacak senetleri, 
Hisse Senedi; altyapı tesisleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislere hakikî ve hükmî şahısların 

ortak olması için çıkarılacak hisse senetlerini, 
İşletme hakkı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı ve diğer tesislerin belirli süre ve şartlar dahilin

de hakikî ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesini; 
İfade eder. 

Kamu ortaklığı fonu 

MADDE 4. — Kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesisleri ile .diğer tesislerin gelir ortaklığı se
netlerinden ve bu tesislerin işletme haklarından sağlanan gelirlerle 6 ncı maddenin (g) bendine göre elde 
edilecök gelirler T. C. Merkez Bankasında kurulacak kamu ortaklığı fonunda toplanır. 

Kamu ortaklığı fonunun kullanma sahası 

MADDE 5. — Kamu ortaklığı fonunun asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki özel ve kamu 
tesislerinin yatırım ve işletme finansmanında, kalan miktar ileride hisse senedi satışı ile halka devredilecek 
veya gelir ortaklığı suretiyle halka açılacak veya işletme hakkı imtiyazı yoluyla halka verilecek tesislerin 
finansmanında kullanılır. 

Altyapı ve diğer tesislerin işletme, bakım, onarım, idame ve (benzeri her türlü masrafları ilgili idarelerce 
bu fondan karşılanır, 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadî Kuruluşları 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde «Gelir Ortaklığı Senedi»; 
ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkül leri için «Hisse Senedi» çıkarması ve işletme hakkı 
verilmesine dair hükümleri kapsar. 

Tarifler 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Altyapı (Tesisleri; köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile 

sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini, 
b) Tesis; Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait müessese, işletme, bağlı or

taklık ve benzerlerini; 
Müessese; Sermayesinin tamamı bir iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşuna ait olup, 

ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu, 
İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini, 
Bağlı Ortaklık; Sermayesinin tamamı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler toplu

luğunu, 
c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluş larına (Kamu İktisadî kuruluşları ve iktisadî devlet 

teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakikî ve hükmî şahısların ortak olması için çıkarılacak senet
leri, 

d) Hisse Senedi; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislere hakikî ve hükmî şahısların ortak ol
ması için çıkarılacak hisse senetlerimi, 

e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakikî 
ve hükmî şahıslar tarafından işletilmesini; 

İfade eder. 

Kamu Ortaklığı Fonu 

MADDE 4. — Gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri, ve işletme hakları ile altyapı tesislerinin işletil
mesinden sağlanan gelirler ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Kamu 
Ortaklığı Fonunda toplanır. 

Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılma alanları \ 

MADDE 5. — a) Gelir Ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve 
benzeri her türlü masrafları ilgili idarelerce bu fondan karşılanır. 

b) Kamu ortaklığı fonunun asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kesimine ait tesislerin 
yatırım ve işletme finansmanında kullanılır. 

c) Gelir Ortaklığı senetlerine her yıl dağıtılacak meblağlar bu fondan karşılanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu 

MADDE 6. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun bu Kanunun kapsamına giren ko
nularla ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislere şamil olmak üzere gelir ortaklığı senedi ile hisse senedi 
çıkarmak, işletme hakiki vermek, 

b) Altyapı tesisi lile diğer tesislerden sağlanacak gelirden ortaklık senetlerini piyasa şartlarına uygun ve 
bu senetlerin değerini artıracak yönde, her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit ve ilan etmek, 

c) Altyapı tesisi ile diğer tesislerden sağlanacak gelir artışını dikkate alarak her yıl gelir ortaklığı se
nedi çıkarıp çıkarmamaya karar vermek, 

d) Gerektiğinde fonlar arasında aktarma yapılmasına karar vermek, 
e) Çıkarılacak gelir ortaklığı senedi ile hisse senetlerinin tutarı, satış değeri ve diğer hususları karara 

bağlamak, 
f) Altyapı ve diğer tesislerin hakikî veya hükmî şahıslarca işletilmesi hususunda karar vermek, 
g) Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak altyapı ve diğer tesislerin, satış, kullanım, geçiş, kira ve 

benzeri bedellerini ve her türlü gelirlerle ilgili tarife ve ücretleri tespit etmek, 
h) Altyapı ve diğer tesislerin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının, ilgili 

idarelerce bu fondan karşılanması hakkındaki esasları tespit etmek, 
i) Bu Kanunla ilgili yönetmelikleri ve diğer esasları hazırlamak. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

d) İleride gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve işletme hakkı uygulamasına dahil edilebilecek altyapı 
tesisleri ve tesislerin finansmanında kullanılır. 

e) Gerekli görülen hallerde piyasaya arz edilmiş bulunan gelir ortaklığı senetlerinin satın alınmasında 
kullanılır. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu 

MADDE 6. — Başbakanın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve tskân, 
Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından te. 
şekkül eder. 

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarları ile TC 
Merkez Bankası Başkanı Kurul toplantılarına katılırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun çalışma usul ve esasları, bu Kurul tarafından tespit edilir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 

MADDE 7. — Başbakanlığa bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararlarının süratle uygulanmasını sağlamak, 
b) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarım idare etmek, 
c) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek, 
d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun görevleri 

MADDE 8. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun bu Kanunun kapsamına giren konularla ilgili 
görevleri aşağıda belirtilmiştir : 

a) Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkarılmasını ve işletme hakkı verilmesini kararlaştırmak, 
b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde, her 

yıl gelir dağıtım esaslarını tespit ve ilan etmek, 
c) Altyapı tesislerinden sağlanacak gelir artışını dikkate alarak her yıl gelir ortaklığı senedi çıkarıp çı

karmamaya karar vermek, 
d) Gerektiğinde fonlar arasında aktarma yapılmasına karar vermek, 
e) Çıkarılacak gelir ortaklığı senetleri ve hisse senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer husus

ları karara bağlamak, 
f) Tesisleri hakikî ve hükmî şahısların işletmesi ye bunun şartları hakkında karar vermek, 
g) Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 
h) Altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının ilgili idarelerce 

bu fondan karşılanması hakkında esasları tespit etmek, 
i) Gerekli görülen hallerde piyasaya arz edilmiş bulunan gelir ortaklığı senetlerini satın almak, 
j) Bu Kanunla ilgili yönetmelikleri ve diğer esasları hazırlamak. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Gelir ortaklığı senedi 
MADDE 7. — Altyapı ve diğer tesislerin mülkıiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak kaydıyla 

bu tesisler için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunca gelir ortaklığı senedi çıkarılabilir veya 
işletme hakkı verilebilir. 

Gelir ortaklığı senetleri hamsiline yazdı olarak düzenlenir^ 

Kamu ortaklığı fonunun kullanılması 
MADDE 8. — Kamu ortaklığı fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Or

taklığı İdaresi tarafından yürütülür® 

Uygulanmayacak kanunlar 
MADDE 9. — Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı 

Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

1. Özdağlar 
Millî Savunma Bakam 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakam 

V. Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

M. Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

M. Kalemli 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 

1 .2 ._ 1984 
Devlet Bakam 

K. Oksay 
Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Gelir ortaklığı senedi ve işletme hakkı 
MADDE 9. — a) Altyapı tesislerinin mülkiyeti ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadî 

Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkülleri dahil) ait olmak kaydıyla bu tesisler için Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulunca Gelir Ortaklığı Senedi çıkarılabilir. 

Gelir Ortaklığı Senetleri hamiline yazılı olarak düzenlenir. 
b) İşletme hakkı süresi azamî 15 yıldır. Bu süre yenilenebilir. 

Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanılması 
MADDE 10. — Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür. 
Buna ilişkin esaslar Öakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. 

Uygulanmayacak Kanunlar 

MADDE 11. — Tasarının 9 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul e<lilmiştiir. 

MADDE 12. — Gelir Ortaklığı Senetlerine Ödenen gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır. 

Kamu Ortaklığı Fonu'nun denetimi 
MADDE 13. — Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi 20.1Q.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek De

netleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname esaslarına tabidir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 14. — Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz, 

Yürürlük 
MADDE 15. — Tasarının 10 uncu maddesi 15 inci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 16. — Tasarının 11 inci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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