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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi araştırma komisyonlarının çalışmalanna ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın cevabı 

2. - Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Uşak'taki tütün üreticilerinin, 
ürün bedellerini almakta karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gö

lünde meydana gelen yükselme sonucu vatandaşlann uğradığı kayıpları araştı
rarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ili skin önergesi (10/189) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
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Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlan (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sa
yısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 442 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 443 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 443 

4. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-
sansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 443 

5. - Çoram Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teldifı ve Adalet Komisyonu Rapora 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 443 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 443 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlan raporlan (1/553) (S. Sayısı: 391) 444 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 444 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlan raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 444 

10. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/671) (S. Sayısı 478-49o' 
: 666) (Dağıtma Tarihi: 17.5.1994) 554:559 

1 1 . - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 490 
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12. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

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

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

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

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

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

18. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

19. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

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

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

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

24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

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

26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

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

28. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları rapor
ları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632) 

29. - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı: 390) 

30. - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama 
Usulü Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/637, 2/908) (S. Sayısı: 409 ve 409'a 1 inci Ek) 

3 1 , - Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı: 614) 
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Sayfa 
32.-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Mil
letvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Er-
tekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazmi
natlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/679, 2/287, 2/306, 2/417) (S. Sayısı: 654) 507:534 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 534 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ ' 534 

1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanı
tım Anonim Şirketinin hesaplarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/2801) 534 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesine bağlı 
vakıflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/3778) 535 

3. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine 
bağlı bazı firmaların harcamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı (7/3874) 536 

4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlf ya 
bağlı Ovacık, Çaldibi ve Doğanlar köylerine sağlık evi yapılmasına ilişkin soru
su ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4021) 537 

5. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya-Şaphane'ye bağlı 
Gürkuyu ve Karakür köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4023) 538 

6. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tav şanlı'ya 
bağlı Şahmelek, Köseler, Akçaşehir ve Ş. Dede köylerine sağlık evi yapılmasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4024) 540 

7. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Güzelkent Kooperatifler Bir
liğine tahsis edilen arsa bedelinin süresi içinde bildirilmemesi nedeniyle beledi
yenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4054) 541 

8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, yerel seçimlere yatırım amacıy
la, belediyelere geçici işçi alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4064) 543 

9. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Köyü 
halkının çoğunda göz hastalığı bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4117) 544 

10. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı 
bazı köylerin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/4214) 545 
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1 1 . - Bilecik Milletvekieli Mehmet Seven'in, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait lojman ve misafirhane sayılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Baka
nı İsmet Attila'nm yazılı cevabı (7/4321) 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Çumra İmam-Hatip Lisesi öğ
retmenlerinin atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/4335) 

13. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4372) 

14. - Bilecik Milletvekieli Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesi tarafından 
yapılan imar düzenlemesine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4395) 

— @ » . . 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dör oturum yaptı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Riyad'da Türk çocuklarının eğitim gördüğü Medinei 
Münevvere İlköğretim Okulunun Suudi Arabistan makamlarınca kapatılmasına teşebbüs edildiği
ne ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz; 

Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Van Gölü sularının yükselmesi ve bunun sonucu 
meydana gelebilecek tehlikelere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cev
heri, 

Cevap verdiler. 
Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan da, mevcut eğitim sistemiyle, arzulanan amacın sağlana

mayacağına; eğitimin maddî ve manevî iki temele dayandırılması gerektiğine ilişkin gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 arkadaşının, otoyol projelerinin sözleşmelerini son 
ekonomik değişiklikler karşısında yeniden değerlendirmeyerek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (1.1/31), Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

9.6.1994 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bayındırlık ve iskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/31) esas numaralı gensoru öner
gesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve Anayasanın 99 uncu 
maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 
14.6.1994 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 2.6.1994 tarih ve (1994/33) esas numaralı raporu
nun, 3686 Sayılı Kanunun 6 nçı maddesi gereğince gündeme alınarak Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi ile; 

0:1 

Sayfa 

547 

548 

549:552 

552:553 
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(10/53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin karar tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun (1994/33) esas numaralı raporu Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, '" 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, • • , 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 nci sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 632, 
28 inci sırasında bulunan 390, 
29 uncu sırasında bulunan 409 ve 409'a 1 inci Ek, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla kanun tasarı ve teklif

leri ve ilgili komisyon raporları ve; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, » 
S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen; Hizmet İlişkisine İşveren Ta

rafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin 25.11.1992 Tarih ve 3846 Sayılı Kanun (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250), tekrar görüşüldü; 
yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği açıklandı. 
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Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı (1/671) (S. Sayısı: 666), Ek Madde 18'e kadar ka
bul edildi. 

Alınan karar gereğince, 10 Haziran 1994 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.30'da 
birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

ibbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Uy e 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

,,fh„ -

II. - GELEN KÂĞITLAR 
10 . 6 .1994 CUMA 

Rapor 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa 

Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 
69 uncu, 76 nci ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) (S. Sayısı 
: 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma Tarihi : 9.6.1994) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen 

yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak. alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir) 

— © : 

- BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda ol
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz istekleri vardır; sırasıyla iki arkadaşa söz vereceğim : 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma ko

misyonlarının çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın ce
vabı ' . , ' • • ' 

BAŞKAN - İlk sözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonlarının çalışmaları ve 
tutumları konusunda, Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
Süreniz 5 dakika. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Mület Meclisinin değişik konularda oluşturmuş bulunduğu araştırma komisyonlarının çalışmala
rıyla ilgili bazı düşüncelerimi sunmadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İçinde bulunduğumuz günlerde oldukça sıkıntısını çektiğimiz güven ortamı tesisinde, her ke
sim ve kurumda onu yaşama geçirerek yaygınlaştırmaya, esasen hepimizin gayret gösterdiğinden 
eminim. Bu güvenin, Meclisimiz için de, özellikle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu Mecli
sin üyeleri olarak bizler, bu konuda oldukça hassas davranmak ve buna uygun sorumluluklar üst
lenmek zorundayız. 

Bilindiği gibi, Anayasamız, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı, demokratik, laik bir sosyal hu
kuk devletini tarf etmektedir. Yasama, yürütme ve yargı, Anayasadan aldıkları güçlerini, birbirle
rini zayıflatacak ya da yetkilerini kullanmalarına engel olacak biçimde kullanmamalıdır, kullana
mazlar da. Özellikle, yargı söz konusu olduğunda, bu ilke, daha fazla anlam kazanmaktadır. Ana
yasamız, aynı zamanda, bu huşta da düzenlemeler içermektedir; bu nedenle, bizi ve herkesi bunla
ra uymaya zorlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekli gördüğü konularda araştırma 
komisyonları oluşturma imkânına sahiptir. Bu imkânı, bu Meclis birçok kez kullanmıştır, halen de 
kullanmaktadır. Araştırma komisyonları, belirlenen konularda yaptıkları araştırmaları, topladıkları 

— 433 — 



T.B.M.M. 0 : 1 

bilgileri bu Meclise sunarlar ve Genel Kurulun tayin ettiği zamanda tüm üyelerin ve siyasî partile
rin görüşlerine açarlar. Eğer gerekli bulunursa, yapılan araştırmanın içerdiği bilgiler elveriyorsa ve 
talep de edilmişse, o konuda sorumluluğu bulunan siyasî kişiler hakkında soruşturma yapılmak 
üzere komisyonlar oluşturulur ve sorumlular hakkında gerekli yargı işleminin yapılabilmesinin yo
lu açılır. Ancak, bazı komisyonlarımızın üye ve başkanlarının, bu işlemler tamamlanmadan televiz
yon ekranlanna çıkarak, görevleriyle ilgili konuda Meclisin görüşünü almadan, bu konuda ortaya 
bir rapor konulmamışken, kamuoyunu ve dolayısıyla da üyelerimizi etkileyebilecek ve de yanlış 
yönlendirebilecek açıklamalarda ve iddialarda bulunmaktadırlar. Haklannda iddialarda bulunulan 
ve suçlanan kişilerin, aynı imkânla aynı oranda bu hususlara cevap verme olanakları ve buna uy
gun konumları bulunmamaktadır. 

Bizler, toplumda saygınlığımızı korumak ve üyesi bulunduğumuz kurumun saygınlığını ve gü
venilirliğini en üst noktalara taşımak durumunda olan milletvekillerinin, bu ve benzeri tavırlarını 
onaylamadığımı belirtmek istiyorum. Ben ve birçok milletvekilinin, benzeri konumlarda, çok yo
ğun talebe rağmen, bu gibi yöntemlere başvurmadığımızı buradan açıklamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı komisyon üyesi ve başkanı milletvekillerinin, ko
misyonlardaki konumlarım, başka siyasî partileri, bu siyasî partilere mensup yönetici ve şahsiyet
leri zan altında bırakma; konumlarından, kendi siyasî görüşleri paralelinde yararlanmaya çalıştık
larını izliyorum. Bu görüntülerin, ileride, hem komisyonlarda ulaşılmak istenen hedefe ulaşmada 
sıkıntılara neden olacağını hem de çalışma yapılan kurumun tartışmalara hedef tutulmasına mey
dan vereceğini düşünüyor, bu konudaki ciddî kuşkularımı ortaya koymak istiyorum. 

Son zamanlarda yargının baskı altında tutulduğu ve bu nedenle bazı komisyonlarımızın kana
ate varmakla birlikte, delil elde edilmesinde bu nedenle sıkıntıya düşüldüğü anlamına gelebilecek 
beyanlarını, ortada mevcut bir rapor bulunmadan ve Meclisin tartışmasına ve onayına açılmadan, 
televizyonlardan ilgili komisyon başkanlannca açıklandığını izliyoram. 

Komisyon başkanlannın ve üyelerinin çalışma sonuçlanın, herkesten önce, kendisine görev 
veren Meclise sunma sorumluluğunu buradan hatırlatırım. Gerekli görüşmeler tamamlandıktan 
sonra, kamuoyunun konu hakkında varılan sonucu bilmek hakkı konusunda, elbette ki gereken şey
ler yapılacaktır. 

Baskı konusuna gelince; Anayasamıza göre, ne ilgili bakanın böyle bir baskı yapması yetkisi 
ne de Meclisimizin yargı görevi yapmak gibi bir konumu bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, Sa
yın Adalet Bakanımızın, özellikle İSKİ konusuyla ilgili söylentilere ilişkin düşüncesini bilmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Gürbüz, konuşmalannızı tamamlar mısınız?.. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Benden sonra bir açıklamada bulunulmasını da talep ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerimi Yüce Meclise arz eder, en derin saygılarımı sunarım. (SHP sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Adalet Bakanı Sayın Seyfı Oktay; buyurun 

efendim. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa-
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ym Cemalettin Gürbiiz'e, bana bir açıklama fırsatı verdiği için, teşekkürlerimi sunarak sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Anayasanın 9 uncu maddesi, "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kul
lanılır." hükmünü getirmektedir. Anayasa, yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine, yü
rütme görevini ise hükümete vermiştir. Nasıl yargı organı, yasama yetkisini ve yürütme görevini 
kullanamıyorsa, yasama ve yürütme de yargı yetkisini kullanamazlar. Hele hele, ne yürütme, ne de 
yasama organları, yargı organını yargılamak gibi bir göreve ve işleve sahip değildir. Eğer böyle bir 
durum olursa, bu, devletin ana yapısını oluşturan kuvvetler aynlığı ilkesini yok saymaktır ve çok 
açıklıkla ve net biçimde ifade ediyorum ki, bu durum, doğrudan doğruya, giderek Anayasa ihlali 
mahiyetini alabilmektedir. 

Anayasa, yasama ve yürütmenin yargı işlevini yerine getirmesinde, bu iki gücün yargıya her
hangi bir tarzda müdahale etmemesi konusunda son derece duyarlı davranmış ve güçler ayrılığım 
vurgulayan maddelerden başka, konuyu takviye eden ve pratikte yargıyı diğer güçlerden masun tut
mayı amaçlayan hükümler getirmiştir. Mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili 138 inci madde, hâkim
lik ve savcılık teminatını hükme bağlayan 139 uncu madde, hâkimlik ve savcılık mesleğine ilişkin 
düzenlemelerin yer aldığı 140 inci madde, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olmasını ön
gören 141 inci madde, mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 142 nci madde, hâkim ve savcıların 
denetimine ilişkin esasları hükme bağlayan 144 üncü madde, hâkim ve savcıların mesleğe kabulle
ri, yükseltilmeleri, nakilleri, terfileri, daha doğrusu, tüm özlük haklan konusunda karar vermeye 
yetkili kılınan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili 159 uncu madde, yargıyı güçlendir
meye, diğer güçlerden masun tutmaya yönelik Anayasa hükümleri örnek olarak gösterilebilir. 

Burada, özellikle Anayasanın 138 inci maddesini huzurunuzda dile getirmek istiyorum. "Hâ
kimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatle
rine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâ
kimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organlan ile idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez." denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Anayasa, görülmekte olan bir dava konusunda son derece 
titiz ve duyarlı davranarak, böyle bir durumda yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olarak Yasa
ma Meclisinde soru sorulamayacağını, görüşme yapılamayacağım veya herhangi bir beyanda bu-
lunalamayacağını hüküm altına almıştır. 

Üzüntüyle ifade edeyim ki, Anayasanın bu açık hükümlerine karşın, Yasama Meclisinde soru 
sorma, beyanda bulunma bir yana, görülmekte olan bir davayla ilgili gensoru görüşmesi yapılabil
mekte ve hatta görülmekte olan bir davaya ilişkin araştırma komisyonu kurulabilmektedir. Bir kı
sım medya, hiçbir sorumluluk duymadan mahkemelerin, görülmekte olan bir davada belli yönde 
karar vermesini sağlamaya yönelik ve gerçek anlamıyla bir baskı niteliği taşıyan yayınlar yapabil
mektedir. Şu anda yapabileceğim şey, Yüce Meclisi bu konularda daha duyarlı olmaya ve belirtti
ğim nitelikte yayın yapan medyayı da sorumlu davranış içinde bulunmaya davet etmekten ibaret
tir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada şunu ifade etmek istiyorum: İnsan doğasıdır, kuş
kusuz, yargı organları da hatadan uzak değildir; yanlış karar verilebilir; ama bu yanlış kararın yar-. 
gı işleyişi içerisinde düzeltilmesi olanakları her zaman mümkündür ve yargı işleyişi içerisinde ana
yasal sistemimiz ve hukuk mevzuatımız buna geniş çapta imkân tanımıştır; kanun yollarına başvur
ma hakkı getirmiştir, yanlış kararların düzeltilme yolu, kanun yollarına başvurmaktan geçer. 

Bir kararın yanlış veya doğru olduğunu takdir edecek ve bunu saptayacak olan, yine yargı or
ganlarıdır. Yasama ve yürütme organlarının, siyasal iktidarın veya ülkedeki herhangi bir güç oda
ğının, yargı organlarının kararlarını doğru bulmayarak, onu değiştirebilmesi veya o konuda etkili 
olabilmesi, demokratik sistemlerde, hukuk devletinde söz konusu olmayan bir durumdur. Böyle bir 
durum, ancak ve ancak totaliter sistemlerde, krallıklarda, sultanlıklarda mümkündür. 

Hakkımda verilen gensoru önergesiyle ilgili görüşmelerde, İSKİ davasına ilişkin olarak çok 
açıklıkla yapılan kanıtsız, dayanaksız, gerçek dışı iddialara gerekli yanıtları verdim. 

Bilindiği gibi, İSKİ davasında, sorgulama aşamasında olayla ilgili olarak yalnızca cumhuriyet 
savcılığı görev yapmadı. Soruştunnayı en ağırlıklı biçimde emniyet yetkilileri yürüttü. Davaya iliş
kin ifade bantlarının eksik intikal ettirildiği iddiasıyla iki emniyet görevlisi hakkında açılan dava 
ise halen sürmektedir. 

Soruşturma sürecinde İçişleri Bakanlığı müfettişleri olaya müdahil oldu, Başbakanlık müfet-
• üsleri olaya müdahil oldu. Dahasını da ifade edecek olursam, sorgulamayı, âdeta birkısım medya 

yaptı. Böylesine bir ortamda, bir siyaset adamının olaya müdahale etmesi akıl işi midir? Bu şekil
de, âdeta kollektif bir kovuşturmadan sonra savcılık dava açtı. Mahkeme, bu davada gerekli delil
leri toplamadan ve bunları değerlendirmeden alelacele karar verdi; "O halde, bu karar baskı altın
da verildi" denildi. Karar, SHP ile bir açıdan ilgili olduğu için, Adalet Bakanı da SHP'li olduğun
dan, "SHP'li bakan baskı yaptı, mahkeme de bu baskı altında kaldı, hukuka uymayan, gerçeğe uy
mayan karar verildi" diye, hem mahkeme hem de ben itham edildim. 

Nihayet, bu karar kesinleşti. Kesinleşen bu karar aleyhine herhangi bir kanun yoluna taraflar
ca başvurulma imkânı bulunmuyordu. Yalnızca bir tek imkân vardı, o da Geza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 340 inci maddesine göre, Adalet Bakanının yazılı emir yoluyla Yargıtaya başvurma
sı imkânı idi. Anamuhalefet Partisi Grup Başkanvekili, bu yolu ve yetkiyi kullanmamızı da ayrıca 
talep etti. Öyle tahmin ediyorum ki, bu bir kuşkudur; itham etmek için de söylemiyorum, haksızlık 
için de söylemiyorum; öyle tahmin ediyorum ki, bu yetkiyi kullanamayacağımız ya da kullanmak
ta tereddüt edeceğimiz sanıldı. Çünkü mahkemeye baskı yaparak karar alan bir şahsın, bakanın, 
kendisi tarafından olumlu karşılanacak bir karar aleyhine temyize başvuramayacagı anlayışıyla 
böyle bir itham yapıldı. Zira, bu konuda Yargıtay, her ne şekilde karar verirse versin, Adalet Ba
kanının kendi partisi içinde veya belli çevrelerde sıkıntı ile karşılaşabileceği, riskli durumlarla kar
şı karşıya gelebileceği düşünülüyordu. Tüm bunlara karşın, şahsen, uğruna mücadele verdiğimiz 
yargı bağımsızlığının gereği, yargıda açılabilecek tahribatın hiçbir şeyle kıyaslanamayacağına, ada
letin yerini bulmasının her şeyin üzerinde olduğuna duyduğumuz inanç sonucu, yazılı emir yoluna 
gittik. Devlet ciddiyeti, ülkenin birliği, dirliği ve geleceği ve beraberliğini düşünen insanların ya
pacağı ve yargıya saygısı olan kişinin yapacağı, elbette bu idi. 

Bu nedenlerle, üzerinde kıyametler koparılan, İstanbul 6 ncı Ağır Ceza Mahkemesinin verdi
ği karar aleyhine, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 üncü maddesinin, sadece şahsıma ve 
bakan olarak takdirime verilen yetkiyi kullanarak, bozulması talebiyle, Yargıtaya başvurdum. Bu 
başvurunun gerekçesinde, mahkeme tarafından delillerin toplanmadığı, bunların yasalara ve usul 

— 436 — 



T.B.M.M. B:115 10 .6 .1994 O : ! 

kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği iddiaları yer aldığı gibi, bugüne kadar gerek siyaset 
adamlarımızın, gerekse medyanın ileri sürdüğü tüm hususlar bu bozma isteminde yer aldı. Yargı
tay, bu davada tüm delillerin toplandığı ve bunların mahkemece bir bir değerlendirildiği sonucu
na vardı. Bu nedene dayalı olarak ve geçmiş dönemlerde içtihatı birleştirme kararlarını da dikkate 
alarak, bozma talebimizi oybirliğiyle reddetti. Böylece, bu karar da, gerekli kanun yollan kullanı
larak Yargıtayımızın denetiminden geçmiş oldu. 

Tüm riskleri göze alarak bu başvuruyu yapabilmek, yargıyı her türlü şaibeden uzak tutma ge
reğine olan inancımızla, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konusundaki, belki çok az insana 
nasip olacak duyarlılığımızın açık bir göstergesidir diye düşünüyorum. Biz bu duyarlılığımız ko
nusunda övgü beklemiyoruz. Övgü beklemediğimiz gibi, her türlü eleştiriye de hazırız; ancak, yar
gıyı şaibe altında tutacak, yargının yetkilerine müdahale sayılabilecek, hele hele yargıyı yargılama 
gibi; ancak totoliter sistemlerde görülebilecek davranışlardan da herkesin kaçınması gerektiğine 
inanmak istiyoruz ve bunu burada açıkça vurgulamak istiyoruz. 

Bakınız, İSKİ Araştırma Komisyonu bir basın mensubunu da alarak, Ergun Göknel'i âdeta 
sorgulamaya gitmiş, Komisyon, yargı hakkında da soruşturma yapmış olacak ki, 8 yıl hapis ceza
sına hüküm giymiş olan Ergun Göknel, yargıyla ilgili olarak şöyle demiştir: "Yargının kararlarına 
saygım sonsuz. Bağımsız yargının en doğru karan vereceğine inanıyorum. Ancak, onlar da hata ya
pabilir; çünkü bu, çok iyi bilmedikleri bir konu, hata olabilir. İşte o zaman da, bir üst mahkeme var, 
hatayı düzeltebilmek için orada, yapılan hatanın giderileceğine inanıyorum." 

Değerli arkadaşlarım, dileğimiz odur ki, 8 yıl hapis cezasına hüküm giymiş bir kişi kadar, yar
gıya güven duyulsun ve saygı gösterilsin. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Biz de, gerçekten kamuoyunda çok büyük şaibeler yaratan bu dava nedeniyle, Adalet Bakanı
mızın kendi yetkisini kullanarak, tüm yargı yollarını denemek suretiyle, yargının bu konudaki son 
karar vermesine yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Biz de teşekkür ederiz; aydınlandık, Sayın Başkan. 
• BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun da, kendi hissiyatımızı zaman zaman söyleyelim, 

bunları size bırakmayalım; çünkü, çok önemli bir şey bu; adalet zan altında bırakılıyor. 

2. - Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Uşak'taki tütün üreticilerinin, ürün bedellerini almak
ta karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci gündem dışı konuşmayı, Uşak İlinde tütün üreticile
rinin paralarını alamamaları hakkında Sayın Ural Köklü istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Köklü. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Köklü, Hükümettesiniz, kimi kime şikâyet edi

yorsunuz? 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclise saygılarımı suna
rım. 

"Hükümettesiniz, kimi, kime şikâyet ediyorsunuz?" diye bir sözle karşı karşıya kaldım. Bu ko
nunun, şu anki bir hükümet sorunundan ziyade, 20-30 yıldır, sadece Uşak'a has tütün alımlarında 
ve bu tütün alımlarının neticesindeki para ödemelerinde, vatandaşlarımızın uğramış olduğu gecik-
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melerin özelliğinin ortadan kaldırılması ve bu konuda da bakanlığımızın gerekli tedbirleri alması 
yolundaki bilgilerimi Meclise sunmak gereğini duydum. Bakanlığımızın ve Bakanımızın da, ger
çekten, geçmiş yıllarda olan bu tür aksaklıkların giderilmesi yolunda hassasiyet gösterdiğini de bi
liyorum ve kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum, 

Hükümetimiz, bu yıl, geçmiş yıllardan daha iyi ve daha duyarlı olarak, tütün politikasını ve tü
tündeki kota uygulamasını başarılı bir şekilde yürütmeye başlamıştır. Bu durumdan da, tütün üre
ticileri, bilinçli bir şekilde memnundur; ama, Uşak, diğer illere nazaran, o bölgede yetiştirilen tütü
nün tesliminde ve paralarının alımında, gerçekten, bir gecikmeyle, bir haksızlıkla karşı karşıyadır. 
İşte, ben bu durumu sizlere anlatmak zorunda kaldım. Çünkü, Uşak İlinde yetiştirilen tüm tütünle
rin alım yeri, Denizli Merkez Yaprak Alım Müdürlüğüne bağlı olmasından dolayı, tütün alımında 
bir gecikmeyle karşı karşıya kalınmaktadır ve vatandaşlarımız da bu gecikmeden dolayı paralarını 
daha geç almaktadırlar. 

, Hepinizin bildiği gibi, bugün, enflasyon ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle, vatandaşlarımızın 
tütün paralarını iki ay, üç ay veya dört ay geç alması neticesinde uğradığı kayıplar bir haksızlıktır. 
İşte, bu haksızlığın giderilmesi açısından, ben Bakanlığımıza şunu önermek istiyorum : Uşak İli
mizde de bir yaprak alım ve işletme merkez müdürlüğünün kurulmasının yararlı olacağına ve bu 
müdürlüğün kurulmasından sonra, Uşak çevresindeki tütün üreticisi kardeşlerimizin uğramış oldu
ğu birtakım haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderileceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu anlatmak istememdeki gerekçe şudur: Ben, tütün yetiştiren 
bir yörede, yirmi yıl tütüncülük yapmış bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak Parlamentoya gelmiş bir 
kişiyim. Seçim bölgeme gittiğimde, orada üreticiler bana, tütün konumuzu niye dile getirmiyorsu
nuz diye soruyorlar. Ben de onlara, bu konunun Hükümet veya muhalefet meselesi olup olmadığı
nı anlatmakta güçlük çekiyorum; ama, gerçekten de, böyle bir konunun, Uşak'taki tütün üreticile
ri açısından bu Parlamentoda duyurulmasından, tüm Uşaklı üreticilerinin büyük bir memnunluk 
duyacağına inanıyorum ve bundan sonra da, Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın, Uşaklı tütün 
üreticilerinin mağduriyetlerinin kesinlikle giderileceği yolundaki çalışmalarıma hız vereceğine ve 
bu konuda Yüce Parlamentoya, gerekli tedbirlerin neler olacağını anlatacağına inanıyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köklü. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Kurt, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Kendi içinde muhalefet, kendi içinde iktidar... 

BAŞKAN - Ne yaparsınız; muhalefet konuşmayınca, iktidar konuşur... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önce, Sayın Ural Köklü'nün, Uşak'ta tütün üreticisinin 1993 mahsulü tütünlerin parala

rının gecikmesi ve ambarlamanın biraz noksan olmasından dolayı yaptığı gündem dışı konuşmaya 
cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın arkadaşımızın haklı tarafları var. Yalnız, biz, Tekel olarak, 1993 mahsulü tütünü 220 
milyon kilo olarak hesaplıyorduk; ama aldığımız miktar 280 milyon kilo oldu. Malumu âliniz, tü
tünleri deposuz bir yere koymanız mümkün değil. Geçen sene, yalnız depo yapma çabası içinde ol-
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duk. İzmir'deki depolarımızın inşası yeni bitti. Bu depolarımız 50 milyon kilo tütün alacak. O se
neden beri battal halde kalan sigara fabrikasına da tütün koymaya devam ediyoruz ve onu da işlet
me evi yapmaya mecbur kaldık. 

Daha önceki gündem dışı konuşmalarımda, tütün stokumuzun 500 milyon kilo, -1993'ü de ko
yarsak 650 milyon kilo- maddî değerinin de 37 trilyon lira olduğunu izah ettim. 

250 milyon kilo tütünü yakma kararını Hükümetimiz aldı ve bu tütünleri yakmaya devam edi
yoruz. Ufak tefek arızalı tütünleri ise satmaya devam ediyoruz. 1987'den beri işlemediğimiz tütün
ler hali hazırda mevcut. Yalnız Diyarbakır'da, bakımsızlıktan, işsizlikten, alabora yapılmadığından 
dolayı 40 milyon kilo tütün çürümüş vaziyettedir. Bunların değeri ise 10 trilyon liradır. Biz, Uşak'ı 
diğer bölgelere nazaran biraz ihmal etmişiz, geri kalmışız, doğru; ama, 20 gün içerisinde Uşak'ın 
beş alım bölgesinde 9.5 milyon kilo tütün vardı. Senelerce ihmal edilmiş, merkez müdürlüğü ku
rulmamış. 9,5 milyon kilogram tütün alımı yapılan bir yerde, merkez müdürlüğü kurulması icap 
ediyor. Merkez müdürlüğü kurulmadığı için Denizli'ye bağlanmış, Denizli Tekel Müdürlüğü bu tü
tünleri alıyor. Bunları, şunun, bunun kabahati var diye söylemiyorum; ama, ihmal edilmiş. 

Bugün, gündem dışı konuşmalar dolayısıyla tetkik ettiğimde bu hususu gördüm ve derhal il
gililere bildirdim. Uşak'ın Eşme İlçesinde mi olur, diğer kazalarında mı olur, yahut Uşak'ın mer
kezinde mi olur, nerede olursa, bir merkez müdürlüğü kurmak mecburiyetindeyiz. Depoyu günde
me aldım; fakat, tasarruf tedbirleri yüzünden ihalesini yapamadım; ama, yapmak mecburiyetinde
yim. 

Eşme'de 5 milyon kilogram, Uşak'ta 9,5 milyon kilogram tütün üretiliyor; bunun 5 milyon ki
logramını Tekel olarak ben alıyorum. Bugün, kilogramı Eşme'de 63 bin lira, diğer bölgelerde de 
40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira olmak üzere, bunun vasati fiyatı, hepsi içinde 55 bin lirayı bulu
yor. Bu hesapla, Uşak tütünleri için 252 milyar lira para gerekiyor. Ben bunun 100 milyar lirasını 
ödeyebilmişim; ama, Türkiye genelinde almış olduğum tütünün 6,5 trilyon lirasını ödedim, per
şembe akşamına kadar. Günde -cuma günleri hariç- 200 milyar lira gönderiyorum. Bu aym sonu
na kadar ödenecek olan 1,5 trilyon lirayla, toplam ödemeyi 8 trilyon liraya iblağ edeceğim. Önü
müzdeki ayda 3 trilyon lira göndereceğim, toplam ödemeyi 11 trilyona iblağ edeceğim. 

Ondan sonra, tütün alımında ve ambarlamasında sıkıntımız, yalnız Muş, Batman ve -Adıya
man'ı da tamamen temizledik- Diyarbakır'da kalıyor. 

Geçen sene ve daha evvelki senelerde, tesellüm ve ödemeler ekim ayına kadar sarkıyordu. Ben 
bu sene, inşallah, güneydoğudan almış olduğum tütün bedellerini ağustos ayı sonlarında ve Kara
deniz ve Ege Bölgelerinden almış olduğum tütün bedellerini de, temmuz sonuna kadar yüzde 100 
ödeyeceğim kanaatindeyim. Gene huzurlarınıza geleceğiz, her şeyimizi açık ve seçik ortaya koy
duk. Toplam 14 trilyon lira tutuyor, 4 trilyon liralık prim ödemesini de kararnameyle Tekel'in üs
tüne ben aldım, onu da ben ödüyorum, prim ödemelerindeki gecikmenin sebebi de budur. 

Huzurlarınızda ve bu kürsüden söz veriyorum, Uşak'taki aksaklığı da en kısa zamanda gide
receğim. Diğer mıntıkalara göre biraz ihmal edilmiş olduğunu da gördüm, gerekli yerlere talimat 
da verdim. İnşallah, aldığım bütün tütünlerin, ambarlamasını temmuz ayının 10'una kadar, ödeme
sini de temmuz ayı sonuna kadar tamamlarım ve Türk köylüsüne "hayırlı olsun" derim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen 
yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Van Gölü'nde meydana gelen 2 metrelik yükselme, göl çevresindeki pek çok yerleşim ve ekim 

alanını etkilemiştir. 

Van İl merkezindeki bazı mahalleler, çevre ilçeler ve Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan il
çelerinde yerleşim alanları ve ekili.araziler su altında kalmıştır. 

Bu konuyla ilgili kurum olan Devlet Su İşleri Van Bölge Müdürlüğü bu yükselmenin neden 
olduğunu bilemediklerini söylüyorlar. Bazı uzmanlar ise, bölgede, son on yılda, son elli yılın en ya
ğışlı döneminin geçirildiğini, yükselmenin bu nedenle olduğunu iddia ediyorlar. Yine bu iddialara 
göre, on yıldır, her yıl 20 santimetrelik bir yükselme meydana gelmiş ve bu yükselme, yaklaşık 2 
metreye ulaşmıştır. 

Böyle bir durumda, gölün yükselme sebebi için neden bugüne kadar bir araştırma yapılmadı
ğı, neden göl çevresindeki vatandaşların uyarılmadığı gibi sorular akla gelmektedir. Bunun nede
ninin, yağış artışından mı, yoksa doğal bir afet yüzünden mi meydana geldiğinin ortaya çıkarılma
sı gerekmektedir. 

Bu olay ortaya çıktığından beri, herkes bir şey yapılamaycağını söyleyip, eli kolu bağlı bekle
mektedir. Hükümetin, bugüne kadar bir şey yapmadığı, bölgeye ilgisiz kaldığı iddia edilmektedir. 
Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gereklilik arz etmektedir. 

Su basmaları sonucu zarar gören vatandaşların zararları nasıl karşılanacaktır? Hükümet bu ko
nuda neler yapacaktır? Ayrıca, gölün biraz daha yükselmesi sonucunda, tam bir felaket olabilece
ği, çevredeki yerleşim yerlerinin ve ekili arazilerin büyük çoğunluğunun su altında kalacağı, hatta 
Van Havaalanının da su altında kalacağı ihtimallerine karşı bir hazırlık yapılmakta mıdır? 

Bütün bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılıp, açıklığa kavuşturulması için, 
Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Edip Safder Gaydalı Ekrem Ceyhun Mahmut Oltan Sungurlu 
Bitlis Balıkesir Gümüşhane 

Hasan Korkmazcan Şerif Bedirhanoğlu Cemil Erhan 
Denizli Van Ağrı 

Adem Yıldız Cengiz Altınkaya Mustafa Kalemli 
Samsun Aydın Kütahya 
Ali Er Mehmet Vehbi Dinçerler Elaettin Elmas 

İçel . Ankara İstanbul 

Kemalettin Göktaş Ali Oğuz Eyyüp Cenap Gülpınar 
Trabzon İstanbul Şanlıurfa 
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Engin Güner 
İstanbul 

vlünir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Nevşat Özer 
Muğla 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Mehmet Alp 
Kars 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Hasan Pcker 
Tekirdağ 

İsmail Köse 
Erzurum 

Muammer Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Hayri Doğan 
İstanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Süha Tanık 
İzmir 

Fethullah Erbaş 
Van 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Salih Ergün 
İstanbul 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İsmet Sezgin 
Aydın 

Bedrettin Dogancan Akyürek 
İstanbul 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Ankara 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Atilla Hun 
Kars 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Güneş Taner 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

Nadir Kartal 
Van 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Y. Fevzi Arıcı 
İçel 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Bestami Teke 
Hatay 

Faruk Saydam 
Manisa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 
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M. SabriGüner 
Kars 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mehmet Selim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl' 

Ziya Halis 
Sivas 

Işın Çelebi 
izmir 

Doğan Baran 
Niğde 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ali Dinçer 
Ankara 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Esat Canan 
Hakkâri 

Ali Uyar 
Hatay 

Haydar Bayi az 
Bingöl 

Mehmet Özkan 
İzniir 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Hasan Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

İsmet Kaya Erdem 
İzmir 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Avni Akyol 
Bolu 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

H. Fecri Alparslan 
Ağrı 

Koray Aydın 
Trabzon 

Hasan Çakır 
Antalya 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Uğur Aksöz 
Adana 

Ahmet Sanal 
Adana 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp, açılmaması konusundaki öngö-
riişme sırasında yapılacaktır. 

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

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zineye Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1inci Ek) 
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BAŞKAN - Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki müzakereye başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki müzakereye başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine başlaya
cağız. ' . / . ' • 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesiyle ilgili Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 
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7.-İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S., 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S, Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşülmesi ertelenmiştir. 
10. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 

Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (1) 

BAŞKAN - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanlın Tasarısı ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, önceki birleşimde ek 17 nci maddenin görüşülmesi tamamlanmış ve ek 

18 inci maddeye gelmiştik. 

Şimdi ek madde 18'i okutuyorum : 
EK MADDE 18. - Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablo 

TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetler konuların
da sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme lisans ve 
ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine yönelik 
olarak) verebilir. 

İşletme lisans ve ruhsatlarından alınacak ücretler ile sermaye şirketlerinin işletme hâsılatından 

(1) 666 S. Sayılı Basmayazı 9.6.1994 tarihli 114 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine ayrılacak pay Ulaştırma Bakanının onayı ile belirlenir. 

İşletme lisans ve ruhsat ücretleri ile hisse senedi satış hâsılatından Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketine ayrılacak paydan elde edilecek gelirlerin telekomünikasyon hizmetlerinin geliş
tirilmesinde kullanılmasına öncelik verilir. 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapa
cağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ulaş
tırma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu söz istemişlerdir, 
buyurun Sayın Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının ek 18 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, biz Anavatan Partisi olarak özelleştirmeye ta
raftar olduğumuzu; esasen özelleştirme fikrinin Türkiye'de Anavatan Partisiyle başladığını ifade 
etmiş ve sekiz yıllık iktidarımız döneminde Anavatan Partisinin özelleştirmeyi ekonomik kalkın
manın önemli bir enstrümanı olarak gördüğünü ve bu amaçla bazı düzenlemeleri yaptığını ifade et
miştik. Ancak, bugünün iktidar partileri ve o zamanın muhalefet partileri olan gerek SHP ve gerek
se DYP, zannediyorum o konuyu daha o zaman, yeteri kadar anlayamadıkları için, Anavatan Par
tisinin bu özelleştirme örnekleri üzerinde Danıştaya ve yüksek mahkemelere müracaat etmişler ve 
yapılan işlemleri iptal ettirme yoluna gitmişlerdir. Hatta bu konuda, geçen dönem milletvekili olan 
arkadaşımız Doç. Dr. Sayın Ertüzün bir kitap yazarak, nasıl müracaat ettiğini ve özelleştirmeyi na
sıl kösteklediğini bu kitapta da ifade etmiştir ve Partisinin de görüşlerini ortaya koymuştur. Aradan 
bu kadar zaman geçtikten sonra, değerli arkadaşlarımızın özelleştirme konusundaki görüşlerini ge
liştirerek, konuyu anlayabildikleri ve anladıkları için de özelleştirmeyle ilgili gerek organizasyon 
alanında, gerekse bu şekilde özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili olarak yasalar getirmelerini memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirme meselesi, gerçekten uzun zaman konuşulan ve herkesin ken
disine göre fikirler serdettiği bir konudur. Bu konuya, eğer, şimdiki Hükümetin baktığı gibi, yani, 
tıkanan ekonomide, birtakım bütçe açıklarını, kamu finansman açıklarını karşılayabilmek için, bir 
finansman kaynağı olarak, yani, ne satarsan sat da, para topla ve bütçenin deliklerini kapa, şeklin
de bir görüşle hareket edildiği takdirde, bunun özelleştirme olarak nitelendirilmesi mümkün değil
dir. 

Aslında özelleştirme, bütün dünyada kullanılan ekonomik bir enstrümandır. Bu enstrümanın 
şimdiye kadar, Arjantin'de ve Meksika'da başarıyla kullanıldığını görmekteyiz. İngiltere bunlara 
örnektir. Yap-işlet-devret modeliyle ilgili yasa tasarısı burada görüşülürken de ifade ettiğim gibi, 
Almanya, özellikle birleşmeyi sağladıktan sonra, özelleştirmeyle ilgili; ama, Doğu Almanya'dan, 
eski Batı Almanya'ya intikal edecek olan 8 bin kuruluşu özelleştirip, verimliliğini ve viyabilitesi-
ni artıracak Truehand isminde bir organizasyon, bir kuruluş meydana getirmiştir. Bu kuruluş faali
yete geçmiş, özelleştirmeyle ilgili büyük çapta çalışmalar yapmaktadır. Bu organizasyon, birçok 
kuruluşu özelleştirmiştir; ancak, tabiî doğu teknolojisiyle, batı teknolojisi arasındaki bazı farklar
dan dolayı, tam manasıyla başarı sağlanması mümkün olamamıştır. Bu amaçla Almanya Hüküme
ti, 140 milyar mark ayırmıştır ve özelleştirme faaliyetleri devam etmektir. 
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Şimdi, bizde de, PTT'nin T'sinin özelleştirilmesi çerçevesinde getirilen bu yasa tasarısının, as
lında, hakikaten iyi niyetle getirildiğine inanıyoruz. İngiltere'de özelleştirme içinde bulunan, me
sela "Telecom" denilen bir organizasyon vardır, bu tasarı da aşağı yukarı buna benzetilerek getiril
miştir. 

Değerli arkadaşlar, yalnız, özelleştirmenin başarılı olabilmesi, bir kere siyasî iradenin, ekono
miye tam manasıyla her noktada hâkim olmasıyla kaimdir. Bugün Türkiye'de ekonominin iyi du
rumda olduğunu kimse ifade edemez, Hükümet de bunu ifade edememektedir. 5 Nisan 1994 tari
hinde alman kararlar çerçevesinde, ekonomideki kamu finansman açığının azaltılması, enflasyonun 
kontrol altına alınması, iç ve dış borçların miktarının düşürülmesi gibi, önemli birçok tedbir öngö
rülmekle birlikte, bunların gerçekleşmesi fevkalade güç görülmektedir. İşte, bunun gerçekleşeme
diğini enflasyonda görmekteyiz. Enflasyon, bu ay itibariyle yıllık olarak, yüzde 140 miktarına gel
miştir. Önümüzdeki aylarda bunun daha fazla artması da muhtemeldir. İç ve dış borçlarda azalma 
yoktur. İşin en feci tarafı da, istihdamda fevkalade önemli ve Türkiye'yi ileride birtakım sosyal ba
direlere götürebilecek olan daralmalar ortaya çıkmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, dün burada 158 sayılı ILO Sözleşmesine ilişkin yasa tasarısını kabul ettik. 
Bugün onun aksülamelleri, yani tepkileri gazetelerde yer almakta, şimdi ben daha şu anda gazete
lerden ve edilen bazı telefonlardan öğrendim ki, bu yasa daha yürürlüğe girmeden işverenler, işçi
leri işten çıkarma yolunda bazı tedbirler almaktadırlar. İşte bu istihdamı geliştirici veya istihdama 
(güvence sağlayacak olan bir tedbir yerine,, zannediyorum ki, istihdamı daha fazla kısıtlayacak ve 
işverenlerin ve müteşebbislerin yeni yatırım sahaları açmasını önleyecek olan bir tedbir olarak kar
şınıza çıkacaktır. Belki burada şu noktadan hak vermek mümkündür; tabiatıyla bugün, Türkiye'de
ki serbest piyasa ekonomisi ve ekonomik sistem tam manasıyla oturamadığından bugün Türkiye'de 
iş bulmak da bir hayli zordur. Esasen, milletvekilleri olarak bize yapılan en fazla müracaatlar iş ara
ma şeklinde olmaktadır. İş bulan insanların keyfî olarak işveren tarafından işten çıkarılmasını bel
ki önleyici bir tedbir olarak bu yasa tasarısı getirilmiştir. 

Esasen, baktığımız zaman 170 ILO ülkesinden bunu imzalayanların veya kabul edenlerin ade
dinin 15 olduğunu görüyoruz. Yalnız, benim endişem, bu yasa -tabiî, şüphesiz, işçilerimizin güven 
ve huzur içinde çalışmasına hiçbir şekilde itirazımız bulunmamaktadır- işverenler üzerinde yapa
cağı menfi etkiler nedeniyle istihdamı güvenceye almak şöyle dursun, tam manasıyla, istihdamda 
bazı sıkıntılar yaratabilecek olan bir yasadır. 

Şimdi, ek 18 inci maddeye baktığımız zaman, Ulaştırma Bakanının bazı yetkilerle donatıldı
ğını görüyoruz; bu da işin çabuklaştırılması bakımından doğrudur. Ek 18 inci maddenin son ben
dinde "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketiyle, lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin ya
pacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Ulaştırma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur" denilmektedir. Bu da normal bir gelişmedir. 
Çünkü, burada biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu özelleştirme konusu belki bizlerin veya özelleştir
meyle ilgili sorumlu görevlilerin yeteri kadar bu konuyu ifade etmediklerinden olacak, özelleştir
me, bugün Türkiye'de bütün sendikalar tarafından, hatta toplumun bazı kesimleri tarafından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim son cümlelerinizi söyler misiniz lütfen. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ...endişeyle karşılanan, sendikalı işçilerin işlerini kaybet

mesi şeklinde nitelenen bir uygulama olarak görülmektedir. Burada bu husus belki bu maddeyle 
güvence altına alınmaktadır. 
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Genelde, söylediğim gibi, iyi niyetle getirilmesine rağmen, çıkacak olan bu yasanın -daha son
raki maddeleri üzerinde de görüşlerimizi ifade ederken söyleyeceğiz- ancak kararlı, ciddî, ekono
miye hâkim bir hükümetin elinde başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

Sayın Oğuz, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; hu
zurunuzda, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
keti Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısını müzakere ediyoruz. Her şeyden evvel bu tasarının mem
leketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum ve bu vesileyle Yüce Heyetinizi Gru
bum ve şahsım adına hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kabil tasarıları bazen milletlerarası faaliyetleri takip yönünden, ba
zen de onların kabul ettiği Avrupa veya milletlerarası anlaşmaları tasdik yönünden veya daha iyi 
bir işletmeye kavuşabilmek ümidiyle veya bu kanun tasarısında olduğu gibi, bir kuruluşumuzu sa
tarak elde edilecek parayla mevcut yaralarımızı-sannak yolunda bir tedbir olarak Yüce Meclisin 
huzuruna getiriyoruz. Bu da onlara benzer bir tasarı. 

Biliyorsunuz dün 158 sayılı ILO Sözleşmesiyle ilgili bir kanun tasarını geçirdik. Bugün haki
katen matbuatımızda, mevkutelerimizde, gazetelerin çoğunda yer alan haberler var. Hemen sıkıntı 
başladı ve bu sıkıntı tabiî ki, devam edecek. Dün birçok arkadaşımız bunun sıkıntı doğuracağını 
ifade etmişlerdi. "Buna ancak 14 veya 15 ülke katıldı. 150'ye yakın ülke zaten katılmadı, bize mas
raftan başka bir şey getirmez. Kaldı ki, işten çıkarılması hususunda herhangi bir işçi hakkında ve
rilen kararı zaten mahkeme yoluyla incelemek mümkün, bunu yapmayın" diye arkadaşlarımızdan 
ikaz geldi; ama, işçilerimize bir selam kabilinden arkadaşlarımızın bir kısmı da "bir an evvel çık
malı, faydalıdır" dedi. Hemen şunu ifade edeyim ki, memleketimizde bu kadar mağdur olmuş, bu 
kadar mahzun olmuş işçilerimiz varken; üç ay içerisinde neredeyse 300 bin işçiyi kapı dışarı edip 
onları ekmek parasına muhtaç hale getirdiğimiz bir dönemde "işçimizin korunması ve onun iş ak-
tinin devamı veya mağdur edilmemesi için elden gelen gayreti yapıyoruz" imajına ben inanmıyo
rum. Onun için bu kanun bir fantezi olarak çıkmış, ancak, memleketimize, masraflara katılmamız 
yönünden, bir yük getirmiştir. Bunun başka bir manası yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, daha evvel çıkardığımız daha genel bir yetki kanunu mü
nasebetiyle burada bir hayli müzakere yapılmış ve Hükümete neredeyse her şeyi yapabilecek bir 
yetki verilmişti. Buna rağmen bu tasarıyı getirmeyi ben bir bakıma bir tedbir kanunu, bir bakıma 
bir tedbir alma ihtiyacından doğmuş bir kanun olarak görüyor ve bunu bir haşiv olarak kabul edi
yorum. Çünkü, genelolarak çıkardığınız yetki kanunuyla zaten bunların hepsini yapabilecek gücü 
aldınız, bunu yeniden getirmenin ne alemi var. Bunun bir manası yök. Anayasa Mahkemesinde açı
lacak bir dava sonunda iptal edileceği korkusuyla, ihtiyaçtan "hiç olmazsa elimizde ikinci bir yet
ki bulunsun onun da iptaline kadar Allah kerimdir. Nasıl olsa böyle düşe kalka götürürüz" kabilin
den bunu da getirdiniz ki, ben bunu da bir haşiv, bir talihsizlik, bir abes olarak kabul ediyorum ve 
bunu ifade etmek istiyorum zabıtlara geçirmek bakımından. 

Ek 18 inci maddede birçok yetki Sayın Bakanımıza verilmiş. Tabiî ki, normal şartlar altında 
bu yetkilerin verilmesine hiç kimse itiraz etmez; ama, bu yetkilerin verilmesi hususunu, kâr eden 
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bir müessesemizi, hiç de uygun olmayan şartlarda ve zamanda satmanın manasını anlamak müm
kün değil. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz değerli arkadaşlarım. Yoksa, bu kürsüye gelen her ar
kadaşım "zaten biz özelleştirmeden yanayız, buna karşı değiliz; ama, gelin şunu usulüne uygun ya
pın; memleketin şartlarına ve memleketin menfaatlarına uygun yapın" diyor. Yoksa, "efendim, fa
iz borcumuz var, ne yapalım, nereden bulalım?" diye bir gayretle bunu getirirseniz yazık etmiş 
olursunuz değerli arkadaşlarım. Özellikle, buraya çıkan arkadaşlarım yine, gerek telefon idaresinin, 
gerekse telekomünikasyon idaresinin fevkalade kıymetli bir tesisimiz olduğunu, pahalı bir tesis ol
duğunu, çok ağır yatırımlara mal olduğunu, bunu yaşatmanın bir zaruret ve ihtiyaç olduğunu/bu
nu korumak gerektiğini; eğer satılacaksa işe yaramayanların, zarar edenlerin satılması lazım geldi
ğini dile getirdiler. Bunları mutlaka nazara almak lazım değerli arkadaşlarım. Yani, şunu ifade et
mek istiyorum : Neredeyse, altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey. Çok kârlı bir iş. Evine 
bir telefon aldığı zaman herkes seviniyor; ama, faturalar gelmeye ve yağmaya başlayınca orta hal
linin ve fakir-fukaranın eli yanıyor. Gerek telefonda, gerekse telekomünikasyonda değerli kârlar 
var, bol kârlar var. Bu kâr eden ve gelir getiren bir müesseseyi satmaya kalkışırsanız çok büyük bir 
yanlışlığı yapmış olursunuz; çünkü, zor şartlar altında kurulan bir müesseseyi satmaya kalkışmak 
fevkalade yanlış. Bir de bunu yabancıya satarsanız buradan gelecek mahzurlar fevkalade büyük 
olur değerli arkadaşlarım. Çünkü, bir kere, her şeyden evvel hürriyetleri tehlikeye koyuyorsunuz. 

Anayasamızın 22 nci maddesi, "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikme

sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılman merciin emri bulunmadıkça; haberleşme 
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. , 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir" diyor. 
Bu satışla, yabancıların eline tevdi edeceğiniz bir müessesenin haberleşme yönünden emniye

tini ve teminatını nasıl elde tutacaksınız, bunu da anlamak zor. Telefon ve telekomünikasyon ya
bancıların kontrolünde olacak, sonra da biz diyeceğiz ki : "Haberleşme hürriyetimiz vardır, bunun 
teminatı vardır, bunu emniyet altına aldık, koruyoruz; haberleşme, kanunen himaye altındadır(!)" 
Bu mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel binlerce insanı mağdur edersiniz; yarın çok ağır fatu
ralar karşımıza çıkar; çünkü, yarın, stratejik önemi haiz bu kabil tedbirlerin de yine mahzurları kar
şımıza çıktığında fevkalade sıkıntılara gireriz. 

Değerli arkadaşlarım, mecbur olduğunuz için bunu yaptığınız kanaatindeyim. Çünkü, ağır 
borçların altında, hesabını bilmeyen tüccarın, eski defterlerini karıştırıp da bir şeyler bulması, evin
de satılacak bir şeyler kalmayınca, artık en değerli şeylerini, hatta ecdat yadigârı hatıralarını dahi 
satmaya başlaması gibi bir abesle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama, öyle bir 
ekonomik sistem takip ediyorsunuz ki, sizi buna mecbur ettiği için, bu hallere düşmenize sebebi
yet veriyor. Çünkü, burada her fırsatta arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi, üç ayda yüzde 50 net ve 
yılda yüzde 406 mertebesine gelecek faizlerle para bulmak ihtiyacındasınız. Tabiî ki, o zaman en 
kıymetli, en para eden şeyinizi haraç mezat satışa çıkarıp, onu, tabiî ki içinde çalışanlara değil, elin
de hiç bir imkânı kalmamış, artık neredeyse fabrikalarını kapatmış ve bütün maddî imkânlarını yi
tirmiş bu memleketin insanına değil, mecburen dışarıya pazarlayacaksınız. Bunun da müşterileri
nin hazır olduğu, bir seneye yakındır "işte filanın oğluna satılacak, falan yabancının yakınına satı-
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lacak" şeklindeki haberlerle, maalesef, matbuatta devamlı çıkıyor ve sizin açıklayamadığınız niyet
lerinizi ortaya koyuyor. 

Gaye, her şeyden evvel haberleşmenin güçlenmesi ve posta hizmetlerinin daha güzel işlemesi 
değil; ek 18 inci maddeye bakıyoruz, buradan gelen gelirlerle birçok yeni ve hayırlı hizmetleri ya
pabileceğinizi ifade ediyorsunuz; ama, gayenin bu olmadığı belli. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Oğuz, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Tamamlayayım efendim. 
Ağır bir ihtiyaç içinde olduğunuz için ve çok daha pahalı, masraflı ve hem de kazançlı bir ku

ruluş olduğu için bunu yapmak ihtiyacındasınız. Bu mecburiyetle buraya geldiniz; ama, biz diyo
ruz ki, gelin, bu memleketin bu kadar değerli müesseselerini haraç mezat, çok ucuz karşılıkla sat
mayın; çünkü arsası fiyatına satılan fabrikaları burada dile getirdik. Mesela, Beykoz Kundura Fab
rikasının sadece arsasının 8 trilyon lira olduğunu herkes biliyor; birçok arkadaşım da bunu burada 
dile getirdi. 1800'lü yıllarda kurulup 1900'.lü yıllarda devletleştirilen ve 200 seneye yakın bu mil
letin ordusunu ve insanlarını giydiren bir fabrikayı sadece arsası değerine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, sürenizi çok aştınız; lütfen, son cümlenizi söyleyiniz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - ...Sümerbank'ın borçlarına 7 trilyon lirayla faydalı olur mülahazasıy

la, bunu buraya getirip mutlaka onu da satma yoluna gideceksiniz ve o fabrikayı da kapatacaksınız. 
Beykoz'a gidip ana caddesinde dolaşırsanız, her dükkânda "Beykoz Deri Kundura kapatılamaz" 
pankartlarıyla size karşı tavırların ve reaksiyonların olduğunu görürsünüz. Bunu da yaptığınız tak
dirde daha büyük reaksiyonlar alacaksınız. 

Bu geçen seçimlerde bu reaksiyonların karşılığını gördünüz, önümüzdeki seçimlerde de daha 
büyük karşılık göreceğinizi tahmin ediyorum. 

Bu hususları dile getirmek maksadıyla huzurlarınıza geldim. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
hürmetle selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Grupları adına başka söz istemi?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Safa Giray, buyurun efendim; konuşma süreniz 5 dakika. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PTT'nin T'sinin 
özelleştirileceği, satılacağı konusunda, aylardır, ülkemizde spekülasyonlar, polemikler, yaygaralar 
vardı. Şimdi bu konuyla ilgili kanun tasarısını görüşüyoruz. Bu kanun tasansında, bakın neler 
amaçlanıyor : Halen bir kamu iktisadî kuruluşu olan, KİK olan Posta, Telgraf Telefon İdaresinin T 
kısmı, telekomünikasyon kısmı KİT'e dönüştürülüyor ve hisselerinin mülkiyetinin yüzde 51'i dev
lete ait olan yeni bir anonim şirketin kurulması öngörülüyor. Bunun adına anonim şirket de dese
niz ne derseniz deyin, sahibi devlet olan bir KİT kuruluşu olacaktır. Bu yeni kurulacak olan kuru
luşun yüzde 49 hissesinin satılacağı söyleniyor; ama, bu arada, bu yüzde 49'luk hissenin -şu anda 
ne kadar olduğu belli olmayan; fakat, Yüksek Planlama Kurulunca veya Sayın Ulaştırma Bakanın
ca tespit edilecek olan -bir bölümünün de Posta Telgraf İdaresine verileceği söyleniyor; yani, satı
lacak olan bölümü yüzde 30-35'i; ne kalıyorsa... 

Bu yapılan bir özelleştirme midir; hayır. Bu yapılan, devletin bu işten elini çekmesi midir; ha-
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yır. Bu yapılan işlem, sadece bir miktar hisse satmaktır. Bu bir miktar hisseyi satmak için böyle bir 
kanun tasarısına ihtiyaç var mıdır; hayır. 233 sayılı Kanun buna müsaittir, satabilirdiniz; anonim 
şirkete çevirebilirdiniz, satışını da yapabilirdiniz. O zaman neden böyle bir kanun tasarısı hazırlan
dı? Yüzde 30-35 hisseyi, kim, neden alır? Şirketin yönetiminde etkili olamaz, şirketin idaresinde 
söz hakkı olamaz, şirketi daha geniş pazarlara açamaz, -şirket şu anda ne vazife yapıyorsa aynı va
zifeyi yapmaya devam edecek- yeni teknoloji getirmez; niye getirsin. O zaman bu şirketin hissele
rini niye alır; ya bir başka hesap vardır ya da biraz karedeyim diye alır; ama, dikkat edin, borsada 
da kote değildir. Bu, nedir, neden böyle bir kanun tasarısı hazırlandı, ortaya çıkarılan nedir? Bu, 
serbest piyasa ekonomisinin gereği olan bir iş değildir; çünkü, serbest piyasa ekonomisinde çalışan 
birisi bu hisse senetlerini zor alır; borsaya kote olsa, düşüncesi biraz değişebilir, o ayrı. Bu tasan, 
personelin veya bu şirkete verilecek olan malların kullanımını düzene sokmak için mi hazırlandı? 
Buna da ihtiyaç yoktu. O zaman, böyle bir kanun tasarısı neden hazırlandı? Biz kendi kendimizi mi 
oyalıyoruz burada? -

Benim bunu anlamama imkân yok. Bu, bir özelleştirme değildir. Bu, ne serbest piyasa ekono
misi gereği bir olaydır ne de devletçilik ekonomisi gereği bir olaydır; karma ekonomi bile değildir. 
Onun için, bu, manasız bir kanun tasarısıdır sayın arkadaşlarım ve ben karşıyım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Giray. 

Şahsı adına söz sırası Sayın Engin Güner'de. 

Buyurun Sayın Güner. 

Süreniz 5 dakika. 

ENGİN GÜNER (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimin başında, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

Hemen şunu ifade edeyim ki; Sayın Giray gibi, ben de bu kanun tasarısına karşıyım. Bunu bir 
Anavatanlıdan dinlemek belki garibinize gidecek. Gerçekten de, ikibuçuk yıl önce, Anavatan İkti
darlarının başlattığı özelleştirme sırasında, bugünün iktidarı, o günün muhalefeti olan partilerin ta
kındığı tavrı düşündüğünüzde, nereden nereye geldiğimizi anlamakta sizler de güçlük çekeceksi
niz. Unutmayınız, o zaman iki müessese özelleştirilmişti; bugünün iktidarını oluşturan partiler en 
yüksek yargı organlarına müracaat ettiler, bu müesseselerin özelleştirilmemesi için ellerinden ge
leni yaptılar. O halde, bu kadar kısa bir süre içinde ne değişmiştir de şimdiki iktidar özelleştirme
ye dört elle sanlmaktadır?! Eğer, insanların fikirleri bu kadar çabuk değişebiliyorsa; gerçekten 
Türk insanı olarak bundan gurur duymamız gerekir; çünkü, o zaman deriz ki : "Doğruları anlamış
lardır, özelleştirmenin faziletine, verimliliğine inanmışlardır, onun için.de bugün önümüze bu tasa-
nyı getirmişlerdir." 

Değerli arkadaşlarım, demokratik rejime geçen ve özelleştirmeyi birinci konu olarak ele al
makta Doğu Avrupa ülkelerindeki en temel sorun nedir bilir misiniz; zihniyet değişikliğidir; zihni
yet değişikliğini yapamadıkları için özelleştirmede bir adım bile atamamışlardır. Bu bir mantalite 
meselesidir, zihniyet değişikliği meselesidir, bir evrim meselesidir. Bugünkü iktidar partilerinin, 
ikibuçuk yıl gibi bir süre içinde, 180 derecelik bir dönüşle, yüzde yüz benimseyerek, bir özelleştir
me savunucusu olarak, özelleştirmeye yürekten inanmış insanlar olarak bu tasanyı getirdiğini söy
lemek son derece güçtür. O zaman, bunun arkasında başka nedenler aramakta haldi oluruz. 
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Bizim, özelleştinneye ve özelleştirme felsefesine karşı çıkmamız mümkün değildir. Bunun 
geçmişte de savunucusuyduk bugün de savunucusuyuz yarın da savunucusu olacağız; ama, buna 
yürekten inanarak, özelleştirmenin bir program dahilinde yapılması gerektiğine inanarak. Burada, 
özelleştirmenin, her şeyden önce bir vizyon işi olduğunu, uzun vadeli bir planlama ve programla
ma işi olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın da be
lirttikleri gibi, önümüze gelen tasanda, bütün bu hususları, vasıflan bulmak mümkün değildir. Sa
yın Giray'ın da söylediği gibi, belki de hiç ihtiyaç olmadığı halde, hatta aksine, işleri biraz daha ka
rıştıracak olan bu tasarının getirilmesinin arkasındaki nedenleri iyi irdelemek durumundayız. 

Getiriliş biçimi itibariyle, bizde yarattığı kanaat, kısa vadeli hesaplardır. Açıkçası, Türkiye çok, 
büyük ekonomik güçlükler içindedir; kamu açığı dağ gibi büyümüştür. Bu, bunu kapatmak için, if
las eden tüccarın yaptığı gibi, varını yoğunu elinden çıkarma telaşıdır. Bunun başka hiçbir açıkla
ması yoktur. Bu bakımdan, ilk önce en kârlı işletmeyi özelleştirirsiniz, ondan sonra ne olacağı za
ten belli değil, bu Hükümetin ne kadar gideceği de belli değil. "Özelleştinne yaptınız mı?" diye so
rulduğunda "Yaptık, işte başlattık; telefonu, telekomünikasyonu özelleştirdik" diye cevap verile
cektir. Bugünkü mevcudiyetini, bütün geleceğini medyatik olaylara bağlamış olan bir Sayın Baş
bakandan zaten başka bir şey de beklenemez. Yapılmak istenen budur. "Anayasayı değiştirdiniz 
mi?" diye sorulduğunda -önümüzdeki hafta gelecek- "Anayasayı da değiştirdim" denilecek. Ondan 
sonra, eylüle kadar rahat, eylülden sonrası Allah kerim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim... 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Bu tasarının arkasındaki acı gerçek maalesef budur. 
Bu bakımdan, benden önce konuşan arkadaşlarım gibi, ben de bu tasannın aleyhinde oy kul

lanacağımı; ama, içim elvermeden, özelleştirmenin lehinde olan bir kimse olarak; ama, buna rağ
men, getirildiği biçimiyle yanlış olduğu için, bir vizyondan yoksun olduğu için, bir bütünün, bir 
özelleştirme bütününün ve programının bir parçası olmadığı için, üzülerek de olsa, aleyhte oy ve
receğimi belirtiyor; bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Yalnız, bir tereddütüm var ve Komisyona sormak istiyorum : Dün kabul edilen ek 17 nci mad

denin son fıkrasında, "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince yürütülen hizmetlerde ek mad
de 18'e göre sermaye şirketlerine verilen işletme lisans ve ruhsatları karşılığı alman ücretler ile his
se senetlerinin satış hâsılatlanndan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine aynlacak paylar 
üzerinden Yüksek Planlama Kurulunun belirleyeceği kısmı ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdür
lüğüne ait hisselerd en elde edilecek gelirler öncelikle posta hizmetlerinin geliştirilmesinde kulla
nılır" deniliyor. 

Bugün müzakere ettiğimiz 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında da, "işletme lisans ve ruhsat 
ücretleri ile hisse senedi satış hâsılatından Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine aynlacak 
paydan elde edilecek gelirlerin ve telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılması
na öncelik verilir" deniliyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Ayrı efendim. 
BAŞKAN - Yalnız, aynı para için hem 17 nci maddede "posta hizmetlerinin geliştirilmesin

de" hem de 18 inci maddede "telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır" diyor
sunuz. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Ayrı ayrı... 
BAŞKAN - Ayrı olur mu efendim; işte, aynı rakam. Ama, dün önergelerle değiştirilmişse onu 

bilmiyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Madde doğru 

efendim. 
BAŞKAN - Peki, bir tereddütü gidermek ve sonra bir ihtilaf çıkmasını önlemek için söylemiş

tim. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup, işleme koyacağım. 
Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı ve 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Te

lekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci Maddesinin Ek 18 
inci maddesinin kanun tasarısından çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Abdüllatif Şener Hüseyin Erdal 
Van Sivas Yozgat 

Zeki Ünal Salih Kapusuz Cevat Ayhan 
Karaman Kayseri Sakarya 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Peki, karar yetersayısı da arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; Bir

leşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.19 

— • @ -
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir) 

— @ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

10. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 666 sıra sayılı yasa tasarısının ek 18 inci maddesinin müza
keresini tamamlamıştık. Madde üzerinde verilen bir önergenin oylaması sırasında karar yetersayı
sı bulunamadığı için birleşime 10 dakika ara vermiştim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi önergeyi tekrar oylayacağım. Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardı. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 18 inci madde kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, çerçeve 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki geçici 

maddeler eklenmiştir.-
GEÇİCİ MADDE 1. -Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür

lüğünün telekomünikasyonla ilgili hizmetleri yürüten personeli ile taşınır ve taşınmaz malları, her 
türlü araç, gereç ve cihazları, hak ve alacakları ile borçları Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
tine devredilmiştir. Bununla ilgili devir işlemi protokolla sağlanır. Kuruluşlarar arasında devirle il
gili işlemler her türlü vergiden muaftır. 

Devir işlemi sonucunda şirkete geçen gayri menkullerden Hazineye ait olan ların mülkiyeti de, 
şirket adına tapuya öncelikle tescil edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler, Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüsamettin Kor-

kutata. 
Şahısları adına; Sayın Ali Dinçer, Sayın Mehmet Keçeciler ve Sayın Güneş Taner söz istemiş

lerdir. . 
ANAP Grubu adına, Sayın Dinçerler; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; birkaç noktayı kısaca zabıtlara geçirmek istiyorum. Anlaşıl-
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dığı kadarıyla, zaten karar verilmiş; ancak, PTT'nin özelleştirilmesi kendi içinde bir özelleştirilme 
prorgamı değildir. Öyle anlaşılıyor ki, PTT'nin telekomünikasyon kısmı tamamen geliri için özel-
leştirilmektedir ve bu da giderek Türkiye'deki sermaye sıkışıklığı nedeniyle yabancılaştırmaya dö
nüşecektir. Evvela bunu tespit etmek istiyorum. İnşallah, bu görüşümün yanlışlığını, şu kürsüden 
gelip, sayın Hükümet veya sayın bakan söyleyebilirler. 

Burada şaşılacak enteresan bir konu var : Her ne kadar yüzde 51'i kamuya ait yeni bir şirket 
kurutuyorsa da, bu şirketin diğer geri kalan yüzde 49 hissesinin satılabileceği, yabancılaşabileceği 
de çok açık şekilde kanunda yer alıyor. Tabiî, yabancıların da satın alabileceği veya iştirak edebi
leceği böyle acayip KİT yaratma fırsatı, özelliği veya şansı da bu Hükümete nasip olacak. 

Ancak, enteresan olan noktalardan birisi, Hükümetin SHP'li ortağı ile ilgilidir. Hatırlıyorum, 
bir zamanlar köyler alınıp satılırken, içindeki insanlar da alınıp satılıyor diye sosyaldemokratlar, 
eski Cumhuriyet Halk Partililer kıyamet koparırlardı. Acaba farkındalar mı bilemiyorum; Şimdi 
PTT'nin telekomünikasyon bölümü için çok açık şekilde hüküm yazıyorsunuz, -zaten o hüküm 
doğrudur- içindekilerle birlikte yabancılara satıyorsunuz. Şöyle on, yirmi, otuz, kırk sene evvelini 
hatırlayıp, bir de bugüne gelirseniz, sanıyorum sosyal demokrasinin Türkiye'de ne kadar ilerledi
ğini de bu şekilde tespit etmiş oluruz. 

Bu dokundurmadan sonra şunu da belirtmek istiyorum : Bugün, Türkiye'de özelleştirme piya
sası, maalesef, satıcı piyasası olmaktan çıkmıştır, alıcı piyasası haline gelmiştir. Bunun anlamı şu
dur : PTT dahil, yapacağınız bütün özelleştirmeleri, fiyatına, değerine satamayacaksınız. Bu konu
da ısrar etmenin anlamı, bunları yok fiyatına elden çıkarmaktır. Hadi bunun dünyadaki birtakım ik
tisadî sebeplerini vesair sebeplerini bulabildiniz, bir de bunun vebali var, kusura bakmayın onu da 
belirtmek istiyorum: Bunların içinde hâlâ borcu ödenmeyen, borcu ödenmekte olan KİT'ler var, 
öyle KİT'ler var ki, o KİT'lerin alıcısı, o KİT'in içindeki makineyi, kredi ile satan kurumlar, mü
esseseler veya ülkelerdir. Yani, açıkça, resmen, daha ağır bir tabiri ile, bir peşkeş çekme noktasına 
varabilir. "Vardı" demiyorum, iddia etmiyorum; ama, varabilir, tedbirli olmak lazım diyorum. 

Netice itibariyle; özelleştirmenin felsefesine uygun bir işlem yapılmıyor. Şimdi, illa "Hangi fi
yat olursa olsun, kim alırsa alsın, hangi şartlarla satılırsa satılsın, biz satacağız" diyorsunuz. Ni- ' 
çin?.. Gelir için. İspatı ne? Yıllık yüzde 406 faizle para alıyorsunuz, eldeki KİT'leri canlı veya mal
zeme olarak, yani şirket halinde, alacağı ile, borcu ile, peştamileyisi ile, değeri ile, it ibari ile veya 
içindeki malzeme olarak yok pahasına satacaksınız. Bunlar yanlış işler. Biz, her zaman, buraya gel
dik, doğruları gösterdik ve kolaylaştırıcı, ülkenin yararına olucu tavsiyelerde bulunduk. 

Şimdi bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum : Bakınız, buraya bir madde yazmışsınız, o mad
deye göre, devir işlemi sonucunda PTT'ye ait gayrimenkullerin önemli bir kısmını telekomünikas
yona devredeceksiniz. Bunlardan Hazineye ait olanların da mülkiyeti şirket adına öncelikle tapuya 
tescil edilecek. Peki, bu Hazine arazilerinin rayiç bedeli nedir? Bu rayiç bedel, hangi fiyatlamada, 
hangi değerlemede dikkate alınacak. Eğer alıcısı belli ise, -yüzde 49'a kadar satıyorsunuz- Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. hissesinin alıcısı belli ise, alışverişi bitirip, devri sonra mı yapacaksınız? 
Hazine sıfır fiyatla, hiçbir vergiye de tabi olmadan, bu devri yapınca, bu ne demek; bu, açık muva
zaadır. Hazinenin arazilerini, halkın mülkünü, kamunun mülkiyetindeki bir değerli taşınmazı, alı
cıya bedavadan veriyorsunuz. Yani, bunu nasıl düşünüp, nasıl yapıyorsunuz anlamak mümkün de
ğil!.. Kaldı ki, çok daha bariz teknik bir olayı arz edeyim. Özelleştirmeyle ilgili yetki kanunu bu-
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rada görüşülürken gene bu konuyu dile getirmiş ve "rayiç bedelle devredilir" demiştik. Bu konuda 
bir önerge de vermiştik; ama, bu önergemizi Yüce Meclis kabul etmemişti. Artık, şimdi önerge ver
menin de bir faydası yok. 

Ancak, biz, 90'ı aşkın milletvekili olarak Anayasa Komisyonuna müracaat ettik. Müracaatımı
zın temel dayanaklarından birisi de rayiç bedelsiz, sıfır bedelle devredilmesidir. Yani, bu olay, 
doğrudan doğruya, Telekomünikasyon Anonim Şirketinin belli bir miktar hissesinin satışı sırasın
da Hazinenin gayrimenkulunu de bedava vermektir. Şimdi, Hükümete ve Hükümeti oluşturan par
tilere şunu söylüyorum; eğer samimiyseniz, bu işin ilerde bir arızaya uğramasını istemiyorsanız; 
alanın, aldığıyla; satanın, sattığıyla hallcşerek, işlerin iyi yürümesini istiyorsanız, lütfen bunu siz 
düzeltin. Bu da bir teknik mütalaadır. 

Netice itibariyle, Sayın Oğuz'un da söylediği gibi, bu t aşariyi ısrarla buraya getirmenizin se
bebi, ikinci bir tedbir olarak, "özelleştirme konusu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirse, 
'hiç olmazsa bir kere daha takılmasın, devam edelim" diyedir. Bana göre, bununla Türkiye Büyük 
Millet Meclisini haksız yere meşgul ediyorsunuz. Bir taraftan, özelleştirmenin ana felsefesinin dı
şında, bir taraftan devletin arazilerini âdeta, alıcılara, belki de ismi cismi belli alıcılara şimdiden 
yok fiyata satmak suretiyle özelleştirmeyi kolaylaştırıcı bir davranışın içine giriyorsunuz; ama bun
lar yanlış işlerdir. 

Ayrıca, son olarak şunu tekrarlamak istiyorum : İngiltere gibi, fert başına millî geliri 20 bin 
dolar olan birülkede bile, ancak 12-13 senede 55 milyar paundluk bir özelleştirme yapılabilmiştir. 
Bunun önemli bir kısmı, Amerika ve Japonya'daki piyasalarda satılan hisselerdir. Türkiye'nin, 
kendi yerli sermayesiyle özelleştirme yapabilecek kapasitesi sınırlıdır; tutun ki, senede 1 milyar do
lar... Ayrıca, tek başına alıcısı da sınırlıdır. Telekomünikasyonu satmaya kalktığınız zaman, adı 
üstünde yazıyor; -burada, tasarıda yazmıyor; ama- Türkiye'nin kapasitesi ve teknik, ekonomik za
ruretler dolayısıyla bunun yabancıya satılacağını açık açık bağırıyor ve özelleştirmeden sorumlu 
değerli kardeşimiz, "bunu yüzde 100 yabancı sermayeye de satabiliriz" diyor. Bereket versin, na
sıl olduysa tasarıya koymuşsunuz ve "bu hisselerin ancak yüzde 49'unu satarız" diyorsunuz. Yal
nız, tabiî, bu, benim söylediğim anlamda bir tedbir değildir. Aslında, özelleştirilecek hisselerin fi
yatının daha aşağı olmasını zorlayan bir tedbir şekline dönüşüyor. Yani, doğru yapalım derken, -
Sayın Giray'ın ifade ettiği şekliyle- yanlış yapıyorsunuz. Bir taraftan, Anayasa Mahkemesi buna 
bir sınır istiyor- Bu bir satıştır; satışın, alıcı yönünden, yani, alıcının yabancı mı, yoksa yerli mi ola
cağı yönünden bir sınırlaması olması lazım- genelde o sınırlamayı koymuyorsunuz; Kamu Ortak
lığı İdaresi veya Özelleştirme İd aresi Başkanı "yüzde 100'ünü yabancıya satacağım" diyor; ama, 
siz, burada "yüzde 49'una kadar satarım" derken de, fiyatı nereye kadar indireceğinizi adeta söy
lüyorsunuz. 

İstirham ediyoruz, özelleştirmeyi yapınız, bir itirazımız yok; ama, bunu, ekonomiye, zamana, 
şartlara, piyasaya uygun olarak yapınız ve tek kelimeyle, bugüne kadar bu sermayenin birikimine 
katılan yetimlerin hakkını da gözeterek yapınız. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dinçerler. 

Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili kürsüye çıkıp konuşma hakkını elde eden milletvekili ar
kadaşlarımız, maalesef, maddeyle ilgili konuşmuyorlar ve özelleştirmenin genel politikalarını irde-
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liyorlar. Aslında bunlar, tasarının tümü üzerinde yapılacak konuşmalardır. Şu madde neyle ilgili
dir; ğayrımenkullerle personelin dağıtılmasıdır. Bunu söyleyin. Yani, çıkıp da genel bir ilkeyi bu
rada konuşmaya gerek yok. Rica ediyorum, bakın -İçtüzük de buna müsait. Aslında ben sertleşmek 
istemiyorum. Ayrıca, konuya bağlı olarak konuşmak zorundasınız. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu nasıl usul?.. 
BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğün 64 üncü maddesini açın lütfen okuyun; orada, "Kürsüye çı

kan milletvekili konuya bağlı olarak konuşur" der. Yani, burada "hanya" yazıyor, siz Konya'dan 
bahsediyorsunuz... Olmaz ki böyle... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, ben, rayiç bedelle devrini gündeme getir
dim. 

BAŞKAN - Efendim, bunu usulüne göre yaparsak daha iyi olur. , 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İsterseniz ellerine yazılı metin verin... 
BAŞKAN - Gerekirse veririz. 
Sayın Korkutata buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; bu Mecliste, bu kürsüden, hiç alakasız şekilde, İzmir söz konusuyken, Trakya'dan; 
Trakya söz konusuyken, Hakkâri'den en çok bahseden, Sayın Başkanımızdır. 

BAŞKAN - Öyle bir şey yok, yok... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Onun için bu konularda şikâyet etmeye hakkı 
yoktur. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Öncelikle, vicdanen, onun bu konuda çok müsamahakâr olması mecburiyeti vardır. Zaten, ar
kadaşımız da onun için Başkanvekili olmuştur, bunu herkes biliyor. 

BAŞKAN - Neyse, siz konuşmanızı yapın; ben cevap vermemeyeyim size. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, 

takriben 119 bin personelin çalıştığı ve 41 bin işyerinin bulunduğu bir tesisin satılması, özelleşti
rilmesi söz konusudur. Tabiî, bu, özelleştirme de değildir, bazıları için bir güzelleştirmedir! Mese
leden öyle anlaşılıyor. Çünkü, bu söylediğim 119 bin personel ve 41 bin işyerinden başka, şebeke, 
araç gereç... Bütün bunları hesap edersek, yüzde 49 hissesinin 7 milyar dolara satılması söz konu
su. Yani, her işyeri, 170 bin dolar gibi bir fiyata satılacaktır. 

İnsan şüphe etmeye başlıyor... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Mercümek'te para çok!.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Para çok. İstiyorsan sen de gel. 
BAŞKAN - Lütfen mercimeği buraya karıştırmayalım!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Gel, biraz da sana mercimek yedirelim! Bu fizi

biliteyi kim yaptı acaba diye merak ediyoruz; yani, 7 milyar dolarlık fiyatı, kim, nasıl çıkardı? Bu 
kadar gayrimenkulun, bu kadar mülkün ve bu kadar yetişmiş insanımızın değerini kim 7 milyar do
lar olarak biçti? Doğrusu bunu merak ediyoruz. Bunu, acaba, bu şirketi satın alacak olan yabancı 
şirketin taşeronları mı yaptı? diye de insan şüphe etmeye başlıyor. Zira, gerçekte ne tasarı met nin-
de, ne gerekçede, bir fizibilitenin, bir çalışmanın kokusu bile görünmüyor. Zaten, tasarı aniden gel
diği için, bizim de bu konuda herhangi bir çalışma yapma imkânımız olmamıştır. Gerçekten bunun 
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değeri nedir, kıymeti nedir, neye satılıyor veya niçin bunlardan her türlü vergi alınmıyor?.. İnsan 
hayret ediyor!.. 

Bugün, biz, son çıkardığımız kanunlarla, bütün işadamlarımızdan vergi aldık, bütün insanları
mızdan vergi aldık; milletvekilimizden Vergi aldık, tablakârdan vergi aldık, odun kırıcısından da 
vergi aldık. Bu insanların, bu şirketi satın alacakların ne özelliği var ki, biz hamaldan vergi alıyo
ruz da, bunlardan vergi almıyoruz... 

Özel teşvikle iş yapan insanlardan Net Aktif Vergisi almaya çalışıyoruz ve hiçbirisi ödeyemi
yor; belleri bükülmüş, ödeyemiyor ve bırakıp kaçıyor; ama, ne hikmetse, biz, bu insanlardan vergi 
almıyoruz ve bunları vergiden muaf tutuyoruz. 

Türkiye'de, bu vergi yükünden dolayı yatırımlar durmuştur. Bunu, artık, sağır sultan bile duy
du. "Alınan bu parayla yeni işler kurulacak, yeni yatırımlar yapılacak" deniliyor; fakat, ben bunla
ra da inanmıyorum. Bu işletmenin, çok kârlı, çok verimli bir işletme olduğu bellidir; eğer bu kadar 
kârlı ve verimli olmasaydı, içeride ve dışarıda bu kadar çok talibi olmazdı veya alıcılar bu kadar 
hızlı ortaya çıkmazdı. 

Bu satıştan sağlanacak gelirin ne olacağı, Hazineye girdikten sonra hangi işlerde kullanılaca
ğı belli değil; çünkü, şu anda, Hükümetin durumu da, hepimizin durumu da açık ve net olarak bel
lidir. 

Değerli arkadaşlar, burada çalışan işçiler söz konusu. Bunların işlerine devam edeceği söylen
mekte ise de, gerçek anlamda bir güvence verilmemiştir. Neden? Devam edecek de onun için; ama, 
ne zamana kadar ve nasıl devam edeceği kesin, net belli değildir. Enflasyonun yüzde 138 olduğu 
Ülkemizde, acaba 1995 yılında bunlara hak ettiği para verilecek mi? Verilmeyecek. Özel sektörün 
çalışma prensiplerini hepimiz biliyoruz. Bu insanlar sıkılmak suretiyle, örselenmek suretiyle, bık
tırılmak suretiyle teker teker bu işyerinden ayrılacaktır. Eğer yabancı şirket bunları almışsa -biz 
bunları örnekleriyle görmüşüz- derhal çok sıkı prensipler vaz etmek, koymak suretiyle, yıllardır bi
ze emek veren bu insanlar tek tek bu işletmenin dışına çıkarılacak ve ondan sonra da, dışarıdan, ka
lifiye olan kendi elemanları getirilecek, kalifiye olmayan elemanlar, yeniden asgari ücretle işe alı
nıp, çalıştırılacaktır. Onun için, burada çalışanlar için yeterince güvence sağlanmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu işin bir de stratejik önemi vardır. Artık, haberleşmenin ne kadar önem
li olduğu Körfez Savaşında açık ve net şekilde belli olmuştur. Müttefik kuvvetler, Irak'ın haberleş
mesinin altyapısını çok iyi bildikleri için, Irak'ın bütün savaş stratejisini bir anda altüst etmişlerdir. 
Bir anda, ciddî olarak hiçbir yerle haberleşmesine meydan vermemişlerdir. Niye? Çünkü, eskiden 
müteahhit şirketler, Irak'ın haberleşme şebekesini yapmışlardır. Müttefik kuvvetler, nerede ne ol
duğunu, eliyle koymuş gibi bilmiş, bütün buraları bombalamış ve altını üstüne getirmiştir. 

Bu konuda bizden çok daha teknik insanlar var; cidden, acaba, biz, bu stratejik önemi haiz, te
sisi, gizli kalması gereken tesisi, yarın bana lazım olduğu zaman yalnız benim bilebileceğim şekil
de bunu koruyabilecek miyiz bilemiyorum. Bu konuda şüphe ediyorum ve onun için, bu staretjik 
önemi hepimizin göz önünde bulundurması şarttır. Zira, "ülke bütünlüğü, ülke bütünlüğü" diyoruz, 
bana göre bu, ülke bütünlüğünün ta kendisidir. , 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

— 457 — 



T.B.M.M. B : 1 1 5 10.6.1994 0 : 2 

Şahsı adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

ALÎ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki gündür tartıştığımız bu çok 
önemli konuda bazı düşüncelerimi aktarmadan önce, size, ünlü Grek filozofu Sokrates'le ilgili bir 
söyleşiyi aktarmak istiyorum. Ülkelerinin iyi yönetilmediğini görenler, daha önce Sokrates'le iliş
kili olanlar, gelmişler, sorunlarını Sokrates'le tartışmak istiyorlar, ondan yardım bekliyorlar. Bu
gün, bizim ülkemizin iyi yönetilmediği gibi, tarihte, iyi yönetilmeyen bir ülkenin yöneticileri şöy
le diyorlar: 

"Ey Sokrates, bilge kişi; iyi yürekli insanların kötü yönetildiği bir ülkeden geliyoruz. Yoksu
lu giderek yoksullaşan; varlıklısı Pompei'nin son günlerindeki gibi sorumsuzluk, savurganlık, için
de soysuzca yaşayan, devlet büyüklerinin bile iş yaşamında vergisini ödemediği ve yolsuzlukla 
edindiği mal varlığının hesabım veremediği bir ülkeden geliyoruz. 

Bağışla bizi, insanları devlet tarafından kandırılan ve soyulan bir Ülkede yaşamanın acısını tad-
madm, o acıyı seninle paylaşmaya bile gücümüz yetmez. Zihnimiz karmakarışık, hangi düşünce
nin doğru, hangisinin yanlış olduğunu düşünemez hale geldik. Bize nasıl düşünüleceğini zamanın
da sen öğretmiştin, şimdi yine anlat, öyle anlat ki, doğru düşünmeyi bilelim..." Bu çok uzun, vakit 
müsait değil, yoksa, son derece bilgece değerlendirmeler var ve günümüzle yakından ilgili; onları 
da size aktarmak isterdim. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Hangi kitap bu? İsmini ver. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Sokrates'in söyleyişleriyle ilgili ve oradan alıntı yapılmış bir ki

taptan. Ben, size kitabı takdim ederim; ayrıntılı şekilde yararlanmanız için elimdeki tüm bilgileri, 
belleğimde var olan tüm birikimimi de aktarırım; bundan da zevk duyarım. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Vaktini harcama, sonra kendisine söylersiniz. 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim efendim, arkadaşımızın ikibuçuk dakikası geçti. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ülkemizin, özellikle 1989'dan bu yana alı
nan yanlış ekonomik kararlarla, bugüne akümüle olmuş, akümüle ola ola getirdiğimiz çok ciddi 
ekonomik bir krizi yaşadığını biliyoruz. Elbette, zamanında önlemler alınabilmeliydi; ama, Başba
kanımız Sayın Çiller'in bile söylediği bir söz var. "5 Nisan kararlarında geç kaldık; daha önceden 
alsaydık zararı daha az olurdu, ama seçim vardı" diyor! Yani, trilyonlarca liralık zarara uğradı Tür
kiye. "Bu zararın müsebbibi, biraz da, seçim nedeniyle bu kararlan geciktiren bizleriz, hatamız bu" 
diyor. Her suçun cezası var ama, Türkiye'nin trilyonlarca lira zarara uğratılmasının, ikrara rağmen 
cezası yok. Yani, vatana ihanet, yasalarda belirtilmiş, cezası da belli; ekonomik olarak vatana iha
net etmenin cezası da olabilmeli; olur da. Bu konuyu tartışırken, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. 

Şu andaki Hükümet yöneticileri, var olan ekonomik krizden kaynaklanan; "Denize düşen yı
lana sarılır" misali eğer bu büyük ulusal varlığı çarçur ederlerse, bilsinler ki, hesabı sorulur; öyle 
veya böyle bunun hesabı sorulur. 

Hükümete göre, PTT altyapısının, özellikle telekomünikasyonun 10-15 milyar dolar civarında 
değeri var. Aslında bunun 20 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz; ama, bu alanda değerlen
dirmeler, amortisman hesapları kısa süreli yapıldığı için, diyelim ki, şu anda 10 milyar dolar civa
rında gerçek değeri var, bunun Türk Telekom A.Ş. ile değerlendirilmesi ve yüzde 49'unun satılma
sı demek, 5 milyar dolarlık satış yapılması demektir. 
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Şu anda Standart and Poors'un rakamlarına bakarsak, başka uluslararası örgütlerin Türkiye'ye 
verdiği notlara bakarsak, kredibilite çok düşük; Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, Türkiye'ye kredi 
verilmemesi gerektiğini veya çok yüksek riskleri göze alarak verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Böyle bir durumda, bu 5 milyar dolarlık satışın gerçekleşmesi ih
timali zayıf. Dünyanın her yerinde buna benzer rasyonelleştirmeler, özelleştirmeler zamana yayı
lır; aniden yapılma durumunda olmaz. Hükümeti uyarmak görevimizdir; eğer bu 5 milyar dolarlık 
-yüzde 49'luk- hisseyi, "Ne gelirse Kârdır" diye; "Nasıl olsa benim malım, satılmıyor" derse; "han
gi faizle borç alırsam alayım, ben ödemem" anlayışı ile borçlanıldığı gibi davranır da, 2-3 milyara, 
sırf açıkları kapatabilmek için satarsa, bilin ki, bunun hesabını Türk Milleti sorar. Bu konuda, bu 
alanda Türk Telekom A.Ş. ile çoğulcu bir yapıyı kurmak gerekir. 

Özellikle gelir ortaklığına dayalı pek çok alanda, sermayesi az olan Türk girişimcilere de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - ...olanak tanıyan ek maddeler getirmek gerekir. Cep telefonların
da olduğu gibi, Türk girişimcileri de girebildiği, özelleştirme ile ilgili programa dahil olabildiği çok 
sayıda firmanın, burada yarışmacı bir ortam oluşturması gerekiyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinin nüfusu 250 milyon : Fiberoptik kablolarla kablolu televizyon 
yayını yapan şirketler bile artık, bu kanallarla telefon hizmeti verebiliyor. Fiberoptik kanallarla TV 
yayını yapan şirketler dahil, telefon işletmecileri dahil, 40 bin firma var Amerika'da. Bizim nüfu
sumuz ise bunun dörtte biri kadar; hadi bunun dörtte biri kadar olmasın bizde, yani bizde 10 bin ol
masın; ama, en azından bir iki bin firma olabilir, ama, görülüyor ki burada, bir blok satış öngörü
lüyor. Bu iktidara 2-3 milyar dolarlık nefes getirecek bir anlayış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen saygılarınızı sunar mısınız Sayın Dinçer... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Hayhay... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, süre vermem; çünkü, süreyi 3 dakika uzattım. Yani, madeyle ilgili tek 
cümle söylemedi. Memleketin kötü yönetilip yönetilmediği konusunda benden gündem dışı söz is
tesin, ben kendisine söz vereyim. Nitekim.bugün benden kimse söz istememişti... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan, ben buraya uyarıda bulunmak için çıktım... 

BAŞKAN - Yani, tasarının bir maddesi üzerinde konuşmaya çıkıp da Türkiye'nin politikasın
dan bahsedilir mi?! 

Lütfen son cümlenizi söyler misiniz! 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Hayhay Sayın Başkan, hayhay(!) 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, böyle yapmayı sizden öğrenmişlerdir; çünkü, es

kiden siz de böyle yapıyordunuz. 
BAŞKAN - Efendim, eskiden benim hata yaptığımı... Siz, niye şimdi hatalarımı takip ediyor

sunuz?.. İyi taraflarımı takip edin... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan, bu maddeyle, Türk Telekomünikasyon... 
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BAŞKAN - Maddeyle ilgili hiçbir şey söylemediniz Sayın Dinçer! 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin nasıl kurulacağı, personelin na-' 
sil aktarılacağı, malın-mülkün nasıl aktanlacağı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin nasıl oluşturu
lacağı söyleniyor. 

BAŞKAN - Bu maddede yok onlar. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Türk Telekominakasyon A.Ş. oluşturulurken, sadece Bakana kal
mamalı, Hükümete kalmamalı; çünkü çarçur edilme ihtimali var. Bunu, çoğulcu bir modele oturt
mak, Türk girişimcilerinde olduğu bir modele oturtmak gerekir, güvenceye almak gerekir diyoruz. 
Yapılanma bu şekilde olmalı ki, yanlışlar yapılmasın, yarın bu yanlışlardan dolayı, şu andaki ilgi
liler Yüce Divana gitmek zorunda kalmasın diye uyanda bulunuyoruz. Bu uyanda bulunmak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı). 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

Buyurun... Buyurun... Lütfen... Rica ediyorum... 
ALİ DİNÇER (Devamla) - j Yüce Meclisin değerli milletvekillerine tekrar saygılanmı sunuyo

rum. İnşallah başka fırsatlarda, başka maddeler üzerinde görüşürken uyarılarımıza devam edece
ğiz; bu işin ülkemizin yararına olması için. elimizden gelen tüm katkıları yapmaya çalışacağız. 
(CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Buyurun. 

Lütfen arkadaşlar!.. Burada herkesin vicdanî sorumluluk içinde olması gerekir. Herkes, so
rumluluğunu bilmezse, çıkıp da kürsüde konuyla ilgisi olmayan hikâyeler "anlatırsa, bu Meclis na
sıl çalışacak?! (Alkışlar) 

İkinci kişisel konuşma şırası Sayın Mehmet Keçecilcr'de. 

Buyurun Sayın Keçeciler. . 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın 
uyarısına dikkat ederek, madde metni içerisinde kalmaya gayret sarf edeceğim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ama, 18 inci Dönemden kalan hatıralarımız var... Sa
yın Başkan vaktiyle, maddenin aleyhinde söz alıp lehinde konuşmanın güzel örneklerini bu Mec
liste vermişlerdi; bizler de çok istifade etmiştik. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Kabul etti, hatasını kabul etti.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet efendim. 
Değerli arkadaşlarım, aslında, özelleştirmeyle ilgili olarak gteirilen bu tasarının geçici 1 inci 

maddesi hakkında, önce şekle ait, tasarı metninde gördüğüm bazı aksaklıklara ait tespitlerimi söy
leyeceğim; daha sonra da maddenin esasına gireceğim. • , 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu tasarının 1 inci maddesini yazarken, "Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi" dedik, parantez açtık, yanına "Şirket" dedik. Bu ne demektir?.. Artık bundan 
sonra, tasarıda "Türk Telekomünikasyonu Anonim Şirketi" adı geçtiği zaman, hep "Şirket" ifade
si kullanılacaktır; yani, böyle uzun uzun yazılmayacaktır. Nitekim, 1 inci rhaddede buna riayet et
mişsiniz; ama sanki 2 nci maddeyi, 3 üncü maddeyi ve ondan sonraki maddeleri yazanlar başka bir 
elden yazmışlar, başka bir kalemle yazmışlar, her seferinde, "Türk Telekomünikasyon Anonim Şir-
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keti" diye bunu, burada, her maddede, tek tek, uzun uzun, açık açık yazmışlar. Madem öyle, 1 in
ci maddede parantez açıp "Şirket" ifadesini koymasaydınız. Çünkü, o kelime havada kalıyor. Ya
ni, maalesef, kanun yazma tekniğini bile bilmiyorsunuz; kaç defa söyledim, kaç defa ikaz ettim. 

Beyefendiler, kanunlar, Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek metinleridir. Yani, bu metinlerde 
gramer hatası olmaz; bu metinlerde mantık hatası olmaz; bu metinlerde, herhangi bir şekilde dil bil
gisi kuralı hatası yapamazsınız. Yaptığınız takdirde, işte, böyle, birileri gelir, söyler... Yanlış yapı
yor, yanlış yazıyorsunuz. Yani, kanun metnini bile doğrudürüst yazmayınca, acaba özelleştirmeyi 
nasıl yapacaksınız?.. Şu tasarının getirdiği sisteme bir bakın... Bunun özelleştirmeyle bir alakası 
yok. Bu, aslında bir ölçüde şuna benzetilebilir : Bir babanın, güzel olan küçük kızını -büyük kızı 
dururken- başlık parasıyla evlendirmeye kalkması gibi bir şey. Yani, ehemmi mühimme tercih et
mek ve bu işin bir sırasını koymak lazımdır. Devletin bunca kamu iktisadî teşebbüsü varken, yani, 
iktisadî faaliyetlerle uğraşan bunca kuruluşu ve işi varken ve onları özelleştirmek dururken, altya
pıyla, ulaştırmayla, haberleşmeyle ilgili bir işten başlıyorsunuz... İşe tepeden başlıyorsunuz... Ta
bandan başlamanız icap eden işe tepeden, yani, kulağınızı böyle göstererek başlıyorsunuz. 

Sonra, "biz bunun yüzde 49'unu devredeceğiz" diyorsunuz... Buraya Safa Bey çıktı söyledi; 
görüşlerine aynen katılıyorum; eğer yüzde 49'unu devredecek idiyseniz, ne diye böyle bir kanun 
tasarısı getirdiniz?.. Bunu özel bir kanunla yapmanıza ihtiyaç yoktu, mevcut kanunlarla bunu ga
yet rahat yapardınız. 

Burada, madde metninde yazmışsınız, "personel devredilir..." Alttaki maddede de "personelin 
statüleri ve özlük haklan saklanır" demişsiniz... Anayasanın 128 inci maddesi de, "Devletin aslî ve 
sürekli görevleri devlet memurları eliyle görülür" diyor. Şimdi, bu devredeceğiniz şirketin içerisin
de çalışan devlet memurları şirketin içerisinde aynen kalacaklar, memur statülerini devam ettire
cekler, siz ona, "Özel şirket yaptık ve bunu özelleştirdik" diyeceksiniz... Kimi kandırıyorsunuz?.. 
Bu özelleştirme şirketinden hisse alacak insanların alnında acaba "enayi" diye yazıyor mu?.. Bey
ler, kimse gelip almaz! 

Sonra, oturuyorsunuz, Hazineye ait malı "bedelsiz terk ettik" diyorsunuz. Hem para kazan
mak, gelir sağlamak maksadıyla, bir mirasyedi gibi, devletin para kazanan şirketini satıyorsunuz 
hem de Hazinenin arsasını "bedelsiz teslim ettik" diyorsunuz... Niye, buna hakkınız var mı?.. Ya
ni, millî emlakin malı, Hazinenin malı sahipsiz mi?... Mademki para kazanmak maksadıyla yapı
yorsunuz, önceden bunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...Oturun, bu şirkete belli bir bedel mukabilinde devre

din, şirketi borçlandırın, sonra şirketi özelleştirdiğinizde bunu Hazineye alın... Yani, bu metne, "be
delsiz terk edilir, teslim edilir, devredilir" diye yazmanız fevkalade yanlıştır. Bu, bedelin oluşma
sında da birtakım karanlık işler olacağı manasına gelir. Baştan bunu "bedeli mukabilinde bu şirke
te devredilir; ama, millî emlake borçlanılır, hisseler satılınca da, para gelince de Hazinenin parası 
ödenir" deyin. Yani, nasıl olsa bunu satacaksınız, satınca da gelir sağlayacaksınız ve bu geliri de 
zaten Hazineye alacaksınız, başka yere vermeyeceksiniz; hazinedeki, Maliyedeki açıklarınızı kapa
tacaksınız; millî emlakin arsasını da, "buraya, bedeli mukabilinde devredilir" deyin de, bir yerler
den dönmesin, yanlışlıklar yapılmasın, tesislerin gerçek değeri ortaya çıksın. 

Aksi takdirde, bedelsiz aldığınız malın, gayrimenkulun değeri belli olmayacak; şirkete teslim 
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ederken, devrederken de, "yüzde 51'i devletin yüzde 49'u hisseyi alanların" diyeceksiniz... Peki, 
devletin, hazinenin gayrimenkulunu o yüzde 49'a devretmeye, bırakmaya ne hakkınız var?! Kamu 
İktisadî Kurumu iken, Hazinenin malı, gayrimenkulu intikal etmemiş. Demek ki, bir eksiklik, bir 
noksanlık var. 

Gelin, bunu böyle yapmayın; buraya mutlaka bir bedel koyun. Aksi takdirde, bu, bir yerlerden 
döner; bu işlem de yarım kalir, akim kalır. 

Aslında, özelleştirmeye parti olarak karşı değiliz. Özelleştirme, Anavatan Partisiyle Türki
ye'nin gündemine girmiştir; ama, bu işi doğru yapmanız, usulüne uyun yapmanız kaydıyla tarafta
rız. . ••.;. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına konuşmalar bitmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş 3 tane önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin geçici 
madde 1 'in beşinci satırındaki "taşınmaz malları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
talep ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin geçici 
madde l ' in ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı tasarısının 3 üncü maddesiyle eklenen geçici 1 inci madde

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne Hazinece tah
sis edilmiş gayrimenkullerin telekomünikasyonla ilgili olanları şirkete tahsis edilmiş sayılır." 

Güneş Taner Nevzat Ercan Muhtar Mahramlı 
İstanbul Sakarya Tekirdağ 

Hannan Özüberk İhsan Saraçlar 
Gaziantep Samsun 

BAŞKAN - Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. Bi
rinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin geçici 1 
inci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Saym Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN - Peki, arayalım efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.13 

• •© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.25 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir) 

• © — — - ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11.5 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

10. - 406 Sayılı Kanımda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 666 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesine bağlı ge
çici 1 inci maddenin müzakeresi tamamlanmış, maddeyle ilgili verilen bir değişiklik önergesinin 
oylanması sırasında karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara verilmişti. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın Fethullah Erbaş ve arkadaşlarının bu önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve yine karar yetersayısını da arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin Geçici 
Madde 1 'in beşinci satırındaki "taşınmaz mallar" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
talep ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
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ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte oları 666 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesiyle eklenen geçici 1 inci madde
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne Hazinece tah
sis edilmiş gayrimenkullerden telekomünikasyonla ilgili olanları şirkete tahsis edilmiş sayılır." 

Güneş Taner 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 
olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılıyoruz efendim. 

.'•• GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisin görevi yasa yap

maktır. Yalnız, Türkiye, çeşitli sebeplerden dolayı zor günlerden geçmektedir. Böyle günlerde ya
pılan birtakım yasalar, günümüzün koşullarında alışılagelmiş olduğumuzdan farklı olarak, âdeta sığ 
sularda seyreden bir gemi misali, incelikli, üzerinde dikkatle durulması gereken, oldu-bittiye geti
rilmeden, alelacele geçirilmeden, bütün milletvekillerinin vicdanlarıyla anlayabilecekleri türden 
yasalar olmalıdır. Bu yasa tasarısı da bu türden bir taşandır; çünkü, özelleştirme kavramı dünyada 
yeni olan kavramlardandır. Gerçi özelleştirme on seneden beri yapılmaktadır, Türkiye'de de 1984 
senesinde başlamıştır; ama, uygulamalarda istediğimiz neticeye ulaşamamışızdır. Hele, PTT gibi, 
bir telekomünikasyon meselesinin özelleştirilmesi, hakikaten, Türkiye için önem arz etmektedir. 

Bütün milletvekillerinin, haklı olarak, her şeyin en iyi şekilde yapılmasına, memleketin ve va
tandaşların zarar görmemesine, daha da önemlisi, bu tasannın, memleketin, milletin, vatandaşın ya
rarına olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Nitekim, bu tasarıda, Hazine arazilerinin şirkete devredilmesi ince bir konuydu. Benden önce 
konuşan arkadaşımız Sayın Vehbi Dinçerler bu konuyu izah ettiler. Bu tasarı Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçerken bizim bu kadar dikkatimizi çekmemişti. Zira, o sırada, bu mülkiyetlerin, önce 
kurulacak olan şirkete devri, dolayısıyla bir devlet şirketinden bir devlet şirketine devri, bilahara 
satılması ve satılan kısmın da bu şirketin yüzde 49'u olması sebebiyle, satılması sırasındaki hesap
lanma sistemi içerisinde hiçbir şekilde devletin zarar görmeyeceğini düşünmüştük. Bununla bera
ber, burada arkadaşımızın yapmış olduğu haklı eleştiri paralelinde bu önergeyi vererek, Hazine ara
zisinin, bu şekilde, dolaylı da olsa, satılmasının mahzuruna inandık ve bunun, bu şekilde, tahsis yo
luyla devredilmesinin faydalı olacağını düşündük. 
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BAŞKAN - Sayın Taner, bir dakikanızı rica edeyim... 

Siz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi değil misiniz? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Evet efendim, üyesiyim. 

BAŞKAN - Raporda muhalefet şerhiniz yok; önerge veremezsiniz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben muhalefet etmiyorum ki. 

BAŞKAN - Önerge veremezsiniz efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, ben muhalefet etmedim ki. 
BAŞKAN - Efendim, ben yeni farkına vardım; Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, muhalefet 

etmediği bir rapor aleyhine önerge veremez. Lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, ben raporun aleyhine önerge vermedim ki. 
BAŞKAN - Efendim, siz Komisyon üyesisiniz; onun için, değişiklik önergesi veremezsiniz. 

Rapora muhalif kalsaydınız verebilirdiniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, Komisyonda yoktum. 
BAŞKAN - Efendim, usul böyle. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Dinleyin beyefendi. 
PI.AN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Komisyonda 

yoktu. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Komisyonda yoktum beyefendi. Allah Allah!.. 
BAŞKAN - Bakar mısınız... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - İmzası yok. 
BAŞKAN - "Allah Allah" demeye gerek yok; doğruları söylemek sizi kızdırıyorsa, istediği

niz kadar kızın. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, siz her şeyi kendinize göre doğru olarak değerlendi

riyorsunuz... Sormadınız ki... Siz bana Başkan olarak sorsanız... 
BAŞKAN - Hayır, "üyesiyim" dediniz. O zaman, bulunmadım deyin. 
İmzanız yokmuş... Devam edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hayır efendim. Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır, önce size sordum; "Komisyon üyesi değil misiniz?" dedim, "üyesiyim" 

dediniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. Müsaade ederseniz devam 

edeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, zor bir tasarı; herkes, en iyiniyetle, en iyi şekilde çıkmasını arzu edi

yor. 
Biraz evvelki konuşmacı arkadaşlarımız, "14 milyar dolardır, yansı 7 milyar dolardır" gibi 

birtakım hesaplar yaptılar. Bu tasarıyı okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki, tasanda bunun fiyatı
nın kaç para olduğu ve kaçtan satılacağı yazılı değil. Çünkü, şu anda fiyatının kaç para olduğunu 
bilen de yok. Yani, Ulaştırma Bakanlığı oturacak -kurulmuş olan bir tesisin bir ekonomik ömrü var
dır, bir sürü tesisler vardır, bunun bir maliyeti vardır, yatınmlar yapılmıştır- bu kurulu şirketin he
sabını kitabını yapacak; hesabını kitabını yaptıktan sonra, bunların yüzde 49'unu satışa çıkaracak. 
Hangi koşullarda satışa çıkaracağı konusunda da biz burada Ulaştırma Bakanlığına yetki vermişiz. 



T.B.M.M. B : İ 1 5 10 ,6 .1994 0 : 3 

Tabiî, bizim, Meclis olarak burada beklediğimiz, Hükümetin bir bakanının, kendisine kanunla 
verilen yetkiler içerisinde, evvelemirde Türkiye Cumhuriyetinin ve bu şirketin haklarını en iyi şe
kilde korumasıdır. Yani, bu konuda, önceden, herhangi bir bakanın, burada yapılacak olan satışta 
devletin aleyhine hareket edebilmesini düşünmek, takdir edersiniz ki, herhalde yanlıştır. Hangi par
tiden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanının görevi, oturduğu, işgal ettiği makamdan 
dolayı, memleketin ve milletin haklarının korunmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Demek ki, ilk olarak bir tespit olacak, bu tespitten sonra bir ra
kam bulunacak, bunun yüzde 49'u satılacak. Satılanlar nedir; satılanlar, bir teknolojidir, teknolo
jiyle birlikte, duran varlıklardır. Bu teknoloji, dünyanın en süratli değişen teknolojilerinden birisi 
olduğu için, şu anda bile -geçen bir haftaya, geçen bir aya göre- eskimiş bir teknolojidir, bunu sa
tın alan şirket, burayı satın aldıktan sonra, bu teknolojiyi kullanırken, bir taraftan da bu teknoloji
yi yenilemek zorundadır. Demek ki, burada elde edilen kâr paylarının yüzde 51'i tekrar devlete ve 
bu şirkete verilecek; bu teknolojik yatırımlar, saülan şirketleri alanlar tarafından yapılacak; artı, ya
pılan tahsislerden alınan kârlardan maada, o tahsislerin sağladığı kazançlardan da devlete tekrar ge
lir gelecek. 

Yani, şunu söylemek istiyorum : Daha evvel bir konuşmamda da arz etmiştim, bütün bunlar 
toplandığı zaman, aslında sizin burada sattığınız, Türkiye'deki telekomünikasyonun peştemaliye-
sidir. Yani, siz, bir yabancı kuruluşun gelip Türkiye'de bunu işletmesinden dolayı yapacağı kârdan 
büyük bir hisseyi, şirket sizin kontrolünüzde kalmak kayıt ve şartıyla alacaksınız. Bu işin esası bu
dur veya bu tasarıyı "böyle olsun" niteliğinde düşünerek görüşüyoruz ve destek veriyoruz. Yani, 
bunun altında, herhangi bir şekilde bir artniyet ve yanlışlık arama yoktur; ama, tekrar söylüyoruz; 
eğer bu hesaplar böyle yapılmazsa, eğer Hazinede, maliyeti bilen, finansmanı bilen, "net present 
value, net future value" hesaplanm, dolar faizlerini, ileriye dönük kırk sene içerisindeki kurlann 
muhtemel seviyesi gibi hesaplan bilip de bu ince hesaplann yapılmasında Ulaştırma Bakanına yar
dımcı olmayan arkadaşlar olursa, tabiî o zaman yanlışlar olabilir; ama, bunun böyle olmayacağını 
farz ederek, bu tasannın memleketimize hayırlı olacağını düşünerek, Yüce Meclise saygılar suna
nın. (ANAP ve DYP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Sayın milletvekilleri, bakın, İçtüzüğün 43 üncü maddesinde, "komisyon raporunda imzası bu
lunan komisyon üyesi..." (DYP sıralanndan "tamam efendim, tamam" sesleri, gürültüler) Efendim, 
arkadaşlarımız bilsin, zaman zaman... 

Ben, kendisine sordum, "komisyon üyesiyim" dedi. Tabiî, raporda imzası olup olmadığını bil
miyorum. Şurada İçtüzüğü uygulamak zorundayız. Ben, size sordum... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Rapor önünüzde... 

BAŞKAN - Tamam efendim... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Hayır, yanlış efendim. 
BAŞKAN - Yani, benim yaptığım yanlış değil, doğru; ama, herkes de doğrulan bilsin, doğ

ruları yaptığımız için de kimse bizi kınamasın. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Tamam, oturun efendim! 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Tamam değil efendim, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Siz, Başkanlık olarak, herhangi bir iddiada bulunmadan evvel 
tahkik etmek durumundasınız. 

BAŞKAN - Anladım canım; ben de size sordum. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Efendim, tahkik mercii ben değilim ki... 

BAŞKAN- Tamam, mesele kapandı; siz buyurun oturun yerinize. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Hayır efendim, kapanmadı. 

BAŞKAN- Efendim, tamam işte... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Tamam değil efendim, açıklamama müsaade buyurun. 

BAŞKAN- Söyle ne söyleyeceksen! 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Siz, bir iddiada bulundunuz ve benden sonra da Yüce Meclise 

ders verdiniz ve benim bunu bilmediğimi iddia ettiniz. Ben de size diyorum ki, siz tahkik makamı
sınız, tasarı sizin önünüzde, önünüze gelen tasan içerisinde kimlerin imzalarının bulunduğu yazılı. 
Eğer siz, burada benim ismimin bulunduğunu görüp de, bunu bana sorup da, ben size ters bir ce
vap verdikten sonra bu uyarıda bülunsaydınız, o zaman haklı olurdunuz; ama, siz böyle yapmadı
nız; böyle yapmadan, ben bu lafı söyler söylemez, kendi kendinize, otomatik olarak harekete geç
tiniz ve o noktaya geldiniz. Şimdi, bu, yanlıştır Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Yanlış ne ise, herkes bunu tayin eder. 
Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Geçici İ inci maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesi istikametindeki değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü

dürlüğünden Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin mevcut statüleri ye 
özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü

şülmekte olan 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 3 üncü maddesine bağlı geçi
ci 2 nci madde üzerindeki görüşlerimizi arz etmek için Refah Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki kanaatlerimi serdetmcden evvel, birkaç ana noktaya 
temas etmek istiyorum. Genelde, özelleştirme için şu ana gerekçeler ileri sürülmektedir : Rekabe
tin sağlanmasıyla verimliliğin artırılması, sermayenin tabana yayılması, kamu kesimi zararlarının 
hafifletilmesi, devletin ekonomik kararlarda etkili taraf olmasının önlenmesi. Şimdi, bu gerekçele
ri, PTT'nin T'sini inceleyerek bir irdeleyelim : 

Birinci olarak, acaba son yıllarda kurulmuş olan telekomünikasyon şebekesi, teknolojik açı
dan eski midir? Bunu incelediğimiz zaman, özellikle son yıllarda telekomünikasyon şebekesi ve 
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hizmetlerinin fevkalade güzel yürümekte olduğunu görmekteyiz. Fevkalade güzel, rantabl ve ras
yonel bir şekilde yürüyen ve çalışan bir sektör, maalesef, devletin elinden çıkarılarak belirli serma
ye çevrelerine verilmek istenmektedir. 

Diğer bir konu, PTT'nin kârının yüzde 90'ından fazlası, telekomünikasyon hizmetlerinden 
sağlanmaktadır. Hal böyle olunca, acaba bu sektörde aşırı istihdam var da bu nedenle mi zarar et
mektedir? Değerli arkadaşlarım, şu ana gelinceye kadar, bazı arkadaşlarımız kişisel görüşlerini, ba
zı arkadaşlarımız da partileri adına fikirlerini ortaya koydular. Ortak nokta, esas itibariyle teleko
münikasyon hizmetlerinin kâr eden bir sektör olduğu noktasında düğümlendi. Dolayısıyla, eğer bir 
istihdam fazlası neticesinde telekomünikasyon hizmetlerinin sekteye uğradığı veya zarar ettiği şek
linde bir iddia varsa, elbette ki bu iddianın da geçersiz olduğunu rakamlar göstermektedir. 

Bunun dışında, acaba, özelleştirme yoluyla, telekomünikasyon hisseleri, hiç değilse, ilk satışta 
halka ya da yerli sermayeye mi yayılacaktır? Ben, böyle olacağını tahmin etmiyorum. Bu da maale
sef, özellikle döviz temin etmek amacıyla yabancı sermayeye satılacaktır. Yerli sermaye bulunsa bi
le, elbette ki bu da, belirli kesimlerin, özellikle son yıllarda faizcilikle iyice beslenen, semiz hale ge
len rantiye sınıfından olacaktır. Dolayısıyla, telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilecek gelirle
rin geniş halk kitlelerine yayılacağı hususundaki iddialar da, maalesef, havada kalacaktır. 

Bunun dışında, acaba, devlet, telekomünikasyon hizmetleri yoluyla, özel sektörde geçerli eko
nomik kararlara mı müdahale edecektir? Aslında, bu da mümkün değildir; çünkü, şu ana gelinceye 
kadarki uygulamalar bunu göstermektedir. 

Ayrıca, bu Hükümetin esas itibariyle dikkatlerden kaçırmak istediği bir nokta daha vardır; o 
da, maalesef, ulusal güvenliğimizle ilgili bir meseledir. Evet, şu söylenebilir : Efendim, yüzde 51'i 
devletin elinde olacaktır, yüzde 49'u da devletin iradesinin dışındaki sermayenin elinde olacaktır. 
Ama, hemen şunu kabul etmek lazımdır ki, netice itibariyle bu bir şirkettir ve şirketin yöneticileri 
de elbette ki bu konuda gerekli hassasiyeti belki göstereceklerdir ama o günkü şartlar altında, ulu
sal güvenlik hususunda gerekli titizliği göstermedikleri takdirde, ülkemizin çok kritik bir noktasın
da müşkül vaziyette kalacağımızı tahmin etmekteyim. Bu konudaki endişelerimizi de zaman zaman 
dile getirmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel, burada bir sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Hükümet, şimdiye kadarki özelleştirme programıyla, bütçe açığını kapatmak istemektedir, borçla
rını ödemek istemektedir ve rehabilite edilmesi gereken bazı KİT'leri rehabilite etmek istemekte
dir; ancak, Hükümet, özelleştirme yapacağım derken, maalesef, Türkiye'nin en çok kâr eden, en 
rasyonel ve rantabl bir şekilde çalışan KİT'lerinin de hızlı bir şekilde elden çıkarılmasını planla
maktadır... -

BAŞKAN - Sayın Ünal, sizden rica ediyorum... Bakın, bu madde nedir; bu... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Oraya geliyorum Sayın Başkan... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, size mi soracak... 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica ediyorum... 
"...Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin mevcut statüleri ve öz

lük haklarıyla istihdamlarına devam olunur." Madde bu. Bu devam etsin mi, etmesin mi; ederse ne 
sakıncası var, etmezse ne sakıncası var... Sizden rica ediyorum. Yani, özelleştirmenin genel politi
kasını burada tartışamazsınız arkadaşlar. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, aslında, burada konuşulan konular, elbette ki şu an
daki Hükümetin ana stratejisiyle, politikasıyla ilgili konular olması hasebiyle, uygulama sırasında 
ortaya çıkacak endişelerimizi biz burada dile getiriyoruz. 
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BAŞKAN - Efendim, maddeyle ilgili konuşun. Maddeyle ilgili söz aldınız. Rica ediyorum... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Burada konuşan arkadaşlarımızın bütün konuşmaları, elbette ki, 

direkt veya endirekt, Hükümetin icraatıyla ilgilidir. Dolayısıyla, eğer sizin söylediğiniz gibi, her 
madde üzerinde kanaatimizi söyleyecek ve bu konu üzerinde duracak olursak, o zaman, bu madde 
üzerinde konuşmadan evvel, standart bir konuşma stili hazırlayıp size takdim etmemiz lazım!.. 

BAŞKAN - İçtüzüğün de amacı o zaten beyefendi. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Bir defa, sözümün başında, bu konuyla ilgili olarak kanaatlerimi
zi beyan edeceğimizi ifade ettim ve şunu hemen ifade etmek istiyorum : Elbette ki, bu geçici mad
de, anayasanın içerisinde bir maddedir; ama biz endişelerimizi dile getiriyoruz. Geçici madde içe
risinde, "bunun böyle olması lazımdır, şöyle olması lazımdır" dediğimiz takdirde, bu yasaya karşı 
tavrımızı topyekûn tekzip etmiş oluruz. Önemli olan, buradaki statünün, buradaki özlük haklarının 
bir yerden bir yere devredilmesi değil, geçici maddede bulunan bu hükümlerin uygulanması değil; 
önemli olan, topyekûn bu yasanın uygulanmasında meydana gelecek arızaların burada dile getiril
mesidir. Eğer Sayın Başkanın istediği şekilde konuşmuş olsak, o zaman buraya gelmemize de ge
rek yoktur; hatta, buraya gelmeden evvel de Sayın Başkana, şu şu konulara biz temas edeceğiz, bu 
istikamette konuşma yapacağız dememiz lazım gelirdi!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hatta, "izniniz var mı, müsaade eder misiniz" demek lazım! 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, tabiî ki, bu Hükümeti biz 

tenkit edeceğiz. Neden tenkit edeceğiz : Çünkü, bu Hükümet, bugüne gelinceye kadar, maalesef, 
almış olduğu ekonomik kararlarda muvaffak olamamıştır ve kendisi de bunu zaman zaman itiraf 
etmektedir. Hatta acı bir gerçeği ifade etmek istiyorum : Sayın Başbakanımızın özel danışmanı 
Veysi Seviğ bunu acı bir şekilde dile getirmiştir. Veysi Seviğ, 28.5.1994 tarihli Milliyet Gazetesin
de çıkan röportajında aynen şöyle ifade etmektedir: "Hazine, son üç ayın memur ve işçi maaşları
nı, halktan toplanan tasarruf mevduatlarıyla ödedi. Haziran sonunda halk, parasını faiziyle birlikte 
isteyecek. Bu parayı ödemeleri mümkün değil." Bunun üzerine, gazeteci soruyor: "Bu para toplam 
ne kadar?" Seviğ cevap veriyor: "80-90 trilyon lira." Gazeteci sormaya devam ediyor: "Merak ko
nusu, bu parayı nereden bulacaklar, sizce ne yapacaklar?" Seviğ Bey şöyle söylüyor: "Tek çarele
ri, faizi tekrar daha da yükseltip..; 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Seviğ Bey, "tek çareleri, faizi tekrar daha da yükseltip, halkın tasarruf mevduatında kalması

nı sağlamak olacaktır 'bunu yaparsak Haziranı atlatırız' diye düşünüyorlar" diyor. 
Değerli arkadaşlarım, röportajının sonundaki, "iki ay sonra ne olacak?" sorusuna da Seviğ 

Bey, "eylülde ekonominin iflasından kaçınmak mümkün değildir" diyor. Bunu ben söylemiyorum, 
Sayın Çiller'in özel danışmanı söylüyor. Biz, tabiî ümit ediyoruz ki, ülkemiz düzlüğe çıksın, sos
yal, ekonomik problemleri halledilsin, insanlarımız mutlu olsunlar. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Sayın milletvekilleri, bakın, İçtüzüğün 67 nci maddesinde deniyor ki : "Konuya gelmeyen 

milletvekilinin sözü Başkan tarafından kesilir." Rica ediyorum sizden... 

Arkadaşlar, bqn belli bir yargı organından geldim. Mesela, millî eğitimle ilgili bir kanun gö
rüşülürken, kanunun tümü üzerinde görüşme yapılırken, hükümetin millî eğitimle ilgili genel poli-
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tikalarını tartışabilirsiniz; ama, maddelerine geçildikten sonra, o maddeye bağlı konuşmak zorun
dasınız. Çünkü, bunun konuşulmasının amacı, yarın bu kanunlar uygulamrken, belli bir yargı orga
nında veya idarede bir tereddüt hâsıl olursa, açacaklar bakacaklar : Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bu konuda konuşan milletvekili acaba bunun yorumlanmasına ne katkıda bulunmuş? Yoksa, 
şurada, "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin statüsüne devam olu
nur" deniliyor; devam edilirse ne olur, edilmezse ne olur; ortaya ne sakıncalar çıkar?.. Bunları söy
lemek lazım ve uygulamacıya ışık tutmak lazım. Yoksa, her maddede çıkıp da Hükümetin genel 
politikalarını tartışırsak, bu Mecliste kendimize düşen görevi yapamayız. Arkadaşlarıma bu vicda
nî sorumluluğu hatırlatıyorum; ama, yine onlann vicdanlarına bırakıyorum. Bu uygulamaya devam 
ederlerse, bu, onlann vicdanî sorumluluklarıdır. 

Grupları adına ikinci olarak, ANAP Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 666 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesine bağlı geçici 2 nci maddesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanın işaret buyurduğu şekilde, maddeye bağlı kalmaya çalışacağım; zaten, madde
nin genelinde "devredilen personelin mevcut statüleri ve özlük haklarıyla istihdamlanna devam 
olunur" deniliyor. Eğer geçici madde 2 olarak bu kanun tasansına böyle bir hüküm konuluyorsa, 
herhalde, memur ve işçilerin bugüne kadarki durumunu gözden geçirmek kaçınılmaz oluyor. 

Bu kanun tasarısında böyle bir maddede, acaba gerçekten Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti teşekkül ettikten sonra, memur ve işçinin durumunun ne olacağım, durumlarının iyi olup olma
yacağını biliyorlar mı ve bunu kabul edebiliyorlar mı edemiyorlar mı; bunu, onlann takdirine bıra
kıyorum. Zira, şu andaki yasalar çerçevesinde, Türkiye'de, gerek memurun gerek işçinin fevkala
de zor durumda olduğu, yasalar sabitken işçi ve memur çıkanldığı, işlerine son verildiği hepimizin 
malumu. Böyle bir kanunla da, binlerce PTT çalışanı, emek vermiş insan, herhalde, şirket teşekkül 
ettikten sonra -bu kanun da olsa- o şirketin alacağı kararlar doğrultusunda, işten çıkanlacaktır, taz
minatları verilip, görevlerine son verilecektir. Böyle düşünüyorum, arkadaşlanmın ne düşündüğü
nü bilemiyorum. Hele, PTT'de memur statüsünde olan arkadaşlarımız devletin himayesinde. Bu 
kanunun gereğine uygun olarak onların istihdamlarına nasıl devam edilecektir; onu da anlamak 
mümkün değil. Bir taraftan şirket kuruyoruz, o şirketin yüzde 49'u özel teşebbüse açılmış, yüzde 
51'i devletin elinde, memur statüsünde insanlar oraya gelecek, o şirketin içerisinde bu memurların 
istihdamı nasıl sağlanacak; bunu anlayamıyorum. 

İkincisi, normal işçi statüsünde olan işçiler var. Biliyorsunuz, seçimlerde -bunu Sayın Bakana 
da söylemek istiyorum; daha önce de bu hususta gündem dışı konuşma talep etmiştim; ama, olma
dı- bütün KİT'lerde olduğu gibi, bilhassa PTT'de de işçi alımları, seçim propagandası dönemlerin
de fevkalade yoğunlukla kullanıldı. Şimdi bunlann durumu da ne olacaktır; buna da şaşıyorum. 

O bakımdan, memur, işçi, yani çalışan personel bir tarafta, özelleştirme diye ortaya koyduğu
muz bu kanun tasarısı öbür tarafta... Şu anda gerçekten sıkıntı içerisinde olan memur ve işçinin du
rumunun çok daha vahim bir devreye gireceğini burada üzülerek söylemek istiyorum. Temenni 
ederim ki, onlar bu sıkıntının içerisine düşmesinler; ama, kanun maddeleri halinde bunları ortaya 
koymakla bir şey değişmiyor. 

Nitekim, işte temmuz ayı geliyor, memur maaşının artışı sözkonusu. Hükümet, toplu sözleş
melerle işçilere verilecek artışı da karara bağladığı halde, ekonomik krizi ortaya koyup, memura bu 
artıştan verilip verilemeyeceğini tartışabiliyor. Yani, kime güveneceğimiz belli değil. Kanun mad
desinde bile olsa da, söz verilse de, bu ülkede sözler yerine getirilmiyor, kanunlar işlemiyor. 
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Hele, böyle bir özelleştirme -ki, ben buna özelleştirme diyemiyorum; çünkü, bu özelleştirme
nin ruhuna aykırıdır- kanun tasarısıyla bir şirket kurmaya, yani böyle bir kanunu getirmeye de lü
zum yoktu. PTT, kendi içerisinde bu şirketi -iki üç gün evvel, yap-işlct-devrct formülüyle ilgili ola
rak getirdiğimiz kanun tasarısındaki gibi- kurabilirdi; yani, bunun bir kanunla ortaya konulmasına 
hiç lüzum yoktu. Türkiye'de yap-işlct-devret formülüyle yapılan bir sürü iş varken, önümüze bir 
kanun tasarısı getirildi ve bu kanun tasarısıyla üç dört gün uğraştık. Bugün de, PTT'nin T'sinin sa
tılmasıyla alakalı olarak bir kanun tasarısı getiriliyor; ama, bunu bir kanun tasarısı halinde getirme
yip, PTT bunu kendi içerisinde halledebilirdi diye düşünüyorum. Meclisin bu tip şeylerle meşgul 
edilmesi, hele, işçinin, memurun gerçekten fevkalade sıkıntılı olduğu böyle bir dönemde bunların 
ortaya konulması, insanlarımızın daha çok karamsarlığa kapılmasına sebep oluyor. 

Memur ve işçi bir tarafta geçim derdindeyken, şimdi getirdiğimiz bu tasarıyla da PTT de ça
lışan yüzbinlerce insan "acaba geleceğim ne olacak?" endişesine kapılmıştır. Doğru, devletin, bil
hassa Hükümetin görevi, insanları tedirgin etmek değildir. Türkiye'de şu anda üzerinde eri çok du
rulması gereken şey, insanlarımıza moral vermektir. Para veremiyoruz, geçim sıkıntısına çare ola
mıyoruz, hiç olmazsa moral verelim; ama, buraya getirdiğimiz her kanun tasarısı, moral yerine, on
ların morallerini bozma yönünde oluyor. Şimdi, anlayamıyorum yani, niye getiriliyor bunlar?.. 

Değerli arkadaşlarım, sanki, PTT'nin T'sini, Telekomünikasyon Anonim Şirketini kurup he
men satıyoruz, her şey hazır... Türkiye'de artık öyle bir noktaya gelmişiz ki, bırakınız bunları ala
cak yerli müteşebbisi bulmayı, bunu alacak bir dış yatırımcı bile olsa -dün de aynı şeyi söyledim; 
bugün Türkiye, dış yatırımcının sermayesini getireceği dünyanın en riskli ülkelerinden birisidir ve 
bunu dünya da kabul etmiş- evvela ekonomimizin rayına oturtulması gerekir. İçerideki müteşebbi
simiz fevkalade sıkıntı içerisinde, kendi kurduğu işletmeleri kapatıp ya da onları küçültüp işçi çı
karmaya gidiyor ve geriye elinde bir şey kalıyorsa -ki, getirdiğimiz vergi yasaları, ek paketler fa
lan ortalığı iyice karıştı, vergileri bile ödeyemez duruma geldiler- onu da, en son çıkardığımız üç 
aylık yüzde 50 net faizli ve yıllık bileşik faizi çok yüksek olan devlet hazine bonolarına yatırıyor, 
başka gelir sahalarına kayıyor; işte, böyle bir noktada, Türkiye'de, bırakınız bunu satmayı, daha 
fazla kâr getiren yatırımlara yönelecektir. O bakımdan, böyle bir ekonomik sistem içerisinde bu
nun ortaya konulması, gerçekten çok değerli olan, elimizdeki bu PTT ve telekomünikasyon tesis
lerinin, belki de yok pahasına satılmasına sebep olacaktır. Onun için, çok dikkatli olmamız lazım 
ve "orada çalışan işçi ve memurların özlük haklarıyla, mevcut statüleriyle istihdamlarına devam 
olunur" maddesini buraya koymakla, bu işin böyle gideceğine ben inanmıyorum. Bu hususta titiz 
davranmamız, işçiyi ve memuru orada mağdur etmememiz lazım. Zaten bu kesim fevkalade sıkın
tı içerisine düşmüştür. 

Bunları belirterek, hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına, Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 
Sayın Eler, süreniz 5 dakikadır. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 
Görüşülmekte olan bu yasa tasarısının çerçeve 3 üncü maddesine bağlı geçici 2 nci maddesi

nin son satırına "...Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin mevcut statüleri ve 
özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur" ifadesini yazmışsınız; bunu gerekli görmüşsünüz. 
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Sayın Başkanımın uyarıları çerçevesinde, ben bunun üzerinde durmak istiyorum. Mevcut hak
larının ve statülerinin devamı ayrı konudur, haklarını yitirmeyecek şekilde istihdamlarına devamı 
ayrı konudur. Siz bunu söylemekle, bir gerçeği saptırıyorsunuz, "Biz bunu özelleştiriyoruz; ama, 
yenileştirme imkânımız olmuyor" diyorsunuz ve kâr düşüncesinin olmadığını da önceden kabul 
ediyorsunuz. Aslında, dış pazarlardan bir pay alınmasına ve yeni yatırımlara da olanak tanınmadı
ğını kabul ediyorsunuz. 

O zaman, bu özelleştirmenin bir anlamı kalmıyor. Siz, kâra geçen bu şirkette çalışan persone
lin şu andaki statülerini geçmişe tabi kılıyorsanız, haksızlık olmuyor mu? Satmaktaki amacınız, 
"Yenileştireceğiz" diyorsunuz; ki, Öyle olması gerekir. Pay artışı olacak, teknolojik birikim ve ye
nilikleri getirecek... Siz daha şimdiden diyorsunuz ki : "Biz kâr edemeyeceğiz, dolayısıyla çalışa
nımıza da bir şey veremeyeceğiz, bunlar eski statülerinde çalışsınlar..." 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, bu, büyük haksızlıktır, bunu düzeltmemiz gerekir, aksi 
halde bunu izah etmekte güçlük çekersiniz. Zaten kamu çalışanlarının tümünü küstürdünüz; üreti
ciyi de küstürdünüz, geriye bir şey kalmadı. Bir özelleştirme furyası içinde, halka yeni umutlar ve
riliyor. Bunun da müspet bir şey getirmeyeceğini, daha şimdiden, bu maddenin son satırında ifade 
etmiş oluyorsunuz. 

"Sat kurtul; ver kurtul, günü kurtarma, benden sonrası tufan, ne olursa olsun" zihniyetiyle, ül
ke sorunlarına çözüm getiremezsiniz, ülke sorunlarını çözemezsiniz, gelecekteki hükümetler zor
luk çeker. Yarın iktidara gelecekler, hükümet olacaklar, yapılan bu olumsuzlukları çözemedikleri 
gibi, ülke yararına adımlan atmakta çok zorluk çekeceklerdir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O zaman biz düzeltiriz. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli ANAP sözcüsü arkadaşım burada ifade ettiler, 

kendilerinin yanlış beyanda bulunduklarını söylemiyorum. Şimdi bir arkadaşım da yerinden "dü
zeltiriz" diyor. Ben, hemen ona da, Sayın Başkanımızın toleransına sığınarak cevap vereceğim. 
ANAP'taki arkadaşlarımız, sağ iktidarların çıkmaza düştüğü konularda, nedense, bu çıkmazdan he
men solcuları sorumlu gösteriyorlar. Bu, çok kolay bir şeydir. 40 yıllık iktidarınızda, memleketi ge
tirdiğiniz nokta budur. Ben, bu tasanya imza atanların, solcu, sosyal demokrat veya demokratik 
solcu olduğunu kabul etmiyorum. Zaten, şu sıralarda bulunan arkadaşlar görebildiğim kadarıyla 
çok az sayıda; bu sefer, dışanda oturdukları için, kendilerini saygıyla selamlıyorum. (CHP sırala-
nndan alkışlar) Onlar, bu İktidarın devamında -zaten bu işin kendi iradeleri dışında olduğunu da 
gösteriyorlar- bir nevi koltuk değneği olmanın ezikliği, burukluğu içinde; ama, burada olan arka
daşlarıma şunu söylüyorum : Türkiye'deki, tüm yenilikçi hareketler, atılımlar -ekonomi dahil- hep
si Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yapılmıştır. Bunun böyle bilinmesi için, altını çiziyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Size gene söylüyorum; hiç merak etmeyin değerli ANAP'lı arkadaşlarım, ülkeyi kurtarmak, 
yeniden imar etmekten zor değildir ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ne zaman?.. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Yakında göreceksiniz; ama, çok kötü bir miras bırakı

yorsunuz. Geçmişte, ANAP İktidannın, ilk defa bu özelleştirmeyi yaptığını da biliyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkan, savunma hakkımız olarak arz edeceğim. 
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BAŞKAN - Rica ediyorum... Sabahtan beri hep fazla konuşuyor arkadaşlarımız. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan. 
Geçmişte, iktidarı döneminde TEK'in istanbul - Anadolu yakası işletmesini AKTAŞ'a sata

rak, ilk özelleştirmeyi ANAP'ın yaptığını da unutmayalım. Onun için buradan konuşurken dikkat 
edelim, sosyal demokratları hemen suçlamaya girmeyelim. 

Arkadaşlarım, bu konuda son olarak şunu söylemek istiyorum : Pctlas'ı İran'a satarken çok 
ince düşünün... Bunu izah edemezsiniz, ülkeyi savunmasız bırakamazsınız, hesap veremezsiniz, 
çok ağır bir şey de olur ve bu kapitülasyonlardan da kötüdür. Bu, özelleştirme değildir, kapitülas
yonlardan daha kötü bir uygulama olacaktır. Siz, PIT'nin, "T" sini satarken, burada Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, TC'nin "T" sini kurtarmaya çalışıyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
İkinci konuşmacı Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 
ALĞAN HACALOĞLU.(İstanbul) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz... Peki. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ben de söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Maruflu. 
Efendim, önceden isteyin. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yani, ne zor Başkansın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben çok müsamahalı davranıyorum; yeter ki sizler İçtüzüğe riayet edin. 
Buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan ya

sanın geçici 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum, saygılar sunuyorum hepinize. 
Şimdi, benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partili sevgili arkadaşımız Hasan Bey, -tabiî 

kendine göre- yaptığı konuşmada özelleştirmeye karşı bir tutum sergiledi. Aslında, Cumhuriyet 
Halk Partisinin tutumu pek açık değil; bazen destekliyor, bazen desteklemiyorlar; aslında onlar da 
ne istediğini bilmiyor; yani işin doğrusu o. 

Görüyoruz ki, zaman zaman, "Biz özelleştirmeye karşı değiliz" diyorlar, sonra "Türkiye 
Cumhuriyetinin T'sini kurtaracağız" diyorlar; bu, bir ölçüde normal. Bu nedenle biz, anlayışla kar
şılıyoruz. 

Bizim tutumumuz ise değişik. Biz Anavatan Partisi olarak, özelleştirmeyi savunan, özelleş
tirmeyi Türkiye'ye ilk defa getiren bir partiyiz ve iktidara geldiğimiz zaman da özelleştirmeyi ya
pacağız; ama gerçek özelleştirme yapacağız. Değerli arkadaşlar, tabiî, biz bu tasarıyı özelleştirme 
esprisi içinde gördüğümüz için zaman zaman destekliyoruz; ama gerçekten bu, özelleştirme değil. 
Çünkü özelleştirme, dünyamn her tarafında, daha önce de söylediğim gibi, yapılmış. Mesela İngil
tere'de, bizdekine benzer, British Telecom; yani İngiliz telekomünikasyon sisteminin özelleştiril
mesi fevkalade güzel bir örnek; ama orada tamamıyla özel sektöre geçmiş; yani telekomünikasyon 
hizmetinin tamamıyla özel sektöre geçtiğini, hatta, buraya geçen hafta gelen, İngiltere'nin özelleş
tirmeyle ilgili Daire Başkanı olan Harry Bush, "İngiltere'de, özelleştirmenin en muvaffak olduğu 
sektörün telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi olduğu, arkasından ikinci olarak da, In-
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giliz Havayolları (British Airvvays) olduğu ve bu gerçekleştirildikten sonra da, ekonomide yapısal 
değişiklikler olduğu, geleneksel tekel durumundaki sektörlerde rekabetin başladığı, fiyatların düş
tüğü, yatırımların arttığı ve hisse sahipleri sayısının -ki, esasında işin önemli yönü budur- 3 milyon
dan, 10 milyona yükseldiği" tarafından ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, devletin elinde yüzde 51'i tuttuğunuz takdirde bu, özelleştirme de
ğildir. Zaten bunu baştan beri sözcülerimiz söylüyor; ama belki bir adımdır diye de düşünüyoruz 
ve özellikle Hükümetin, DYP ve SHP kanatlarının bu özelleştirmeye biraz alışması, hiç olmazsa o 
espriyi anlamaları şeklinde bunu mütalaa ediyoruz ve tabiî hep söylediğimiz gibi, Türkiye'de öyle 
değişik bir dönem yaşıyoruz ki; şimdi hepimiz biliyoruz, çok arkadaşımız belki bildiği halde itiraf 
edemiyor, bugün, Türkiye'de ekonomi büyük bir buhran içinde. İşte, ekmek kuyruklarını görüyor
sunuz, işsizleri görüyorsunuz; işten çıkarılanların sayısının 300 bini geçtiği ifade ediliyor; ama, ak
şam televizyonun başına geçtiğiniz zaman, Sayın Başbakanı bol bol izliyorsunuz; sanki başka bir 
dünyanın insanları gibiyiz. Türkiye'de her şey süt liman, pembe hayaller; her şey olacak, güzel ya
pılacak gibi sözler... Bunu anlamak fevkalade zor. Bunun nasıl olduğunu biz elbette biliyoruz; bu
gün TRT, tamamiyle Hükümetin borazanı olmuş durumda; Başbakanın konuşmalanna 35-40 daki
ka yer verirken, Anamuhalefet Partisi Liderinin ve sözcülerinin konuşmalanna 3 dakikadan fazla 
yer vermemektedir. 

Diğer medya organları da aynı şekilde etki altındadır. Bunlar da çeşitli yöntemlerle, özellikle 
Başbakanın borusunu öttüren kuruluşlar durumundalar. O nedenle, esasında gerçek böyle değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen Sayın Maruflu... Zaten maddeyle ilgili konuşmuyorsunuz. Son cümleni
zi tamamlayınız. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Efendim, işsizler ordusunun 300 bine ulaştığını söyledim. 
BAŞKAN - Burada statülerine devam edilir mi edilmez mi; yani personel meselesi beyefen

di. Lütfen. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - İşsizler ordusundan bahsediyorum. 
BAŞKAN - Ne işsizler ordusu? Burada var mı, maddede var mı? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - İşte burada, ilave edilecek. 
BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bu şekilde özlük haklannın güvence altına alınması, bel
ki bu yasanın bir noktada olumlu yönlerinden bir tanesi; ama, tabiatıyla tatbikat önemlidir. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde gruplar adına ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, biraz önce konuşan Sayın Maruflu, konuş

masında... 
BAŞKAN - Sataşma yok efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak programımızı sap
tırdı, programımızı okumadığı belli. 

BAŞKAN - Bir tane hediye edin kendisine. ' 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Daha önce de söyledim, bizim söylemediğimiz hususları 

söyledi; bu nedenle, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Peki, tutanaklara geçmiştir. 

Madde üzerinde önergeler var; tek fıkralı bir madde olduğu için, altı önergeden dört tanesini 
geliş sırasına göre okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin düzenlenen geçici 
madde 2'nin ikinci satırındaki "Anonim Şirketine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve, T.C. Pos
ta İşletmesi Genel Müdürlüğü" ibaresinin eklenmesini arz ve.teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 

Burdur Çanakkale 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 2'de yer alana "personelin" ibaresinin "görevlilerin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

Süleyman Ayhan A. Şeref Erdem 

Çanakkale Burdur 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 2'de yer alan "statüleri ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

Süleyman Ayhan Şeref Erdem 

Çanakkale Burdur ( 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 2'de yer alan "devredilen" ibaresinden sonra gelmek üzere, "işçi, memur ve sözleşmeli" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 

Burdur Çanakkale 

BAŞKAN - Şimdi, aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 2'de yer alan "statüleri ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Bir yoklama isteği var. Bununla ilgili önergeyi okutuyorum; ancak, yoklama is
teyen arkadaşların burada olup olmadıklarını tespit edeceğiz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

666 sıra sayılı kanun tasarısının görüşüldüğü şu anda, toplantı yetersayısı bulunmamaktadır. 

İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince yoklama yapılmasını teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Şimdi isimleri tespit edelim. 

Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 

Oltan Sungurlu?.. Burada. 

Mehmet Keçeciler?.. Burada. 

Rauf Ertekin?.. Burada. 

Selçuk Maruflu?.. Burada. 

Gürhan Çelebican?.. Burada. 

Ali Er?.. Yok. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Efendim, tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, tekabbül yok bunda. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Efendim, ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Hayır efendim, yok... Yoklamada tekabbül yok. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ne demek yok; yeni usul mü çıkarıyorsun? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne demek yok. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, İçtüzüğün belli maddeleri var. 

İşte, arkadaşımız geldi. Burada önerge verip de, gidip kahvede pişpirik oynamak isteyen ar
kadaşlarımız var da, bunu önlemek için isimlerin tespitini istiyorum ben. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, 10 kişi şu anda ayağa kalkarak yoklama iste
se, yoklama yapmayacak mısınız? 

BAŞKAN - Efendim, kalksın, size usulü ben mi öğreteceğim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O zaman sen öğren. 

BAŞKAN - Önerge verilmiş, 10 kişiyi arayacağım. Yoksa, ben ne yapayım? 

Kaldığımız yerden isimlerin tespitine devam ediyoruz. 

Safa Giray?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 

Lütfü Esengün?.. Burada. 

BAŞKAN- 10 kişi oldu mu efendim? 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 10 kişiyi de geçti bile. 

BAŞKAN - Efendim, sayalım. 

Geçen gün bize 9 kişiyle yoklama yaptırmışsınız. (ANAP sıralarından "Yapmasaydın" sesleri) 

Geçen gün burada yine bir arkadaşımız, önergede imzası olmadığı halde, önergede imzam var 
diye çıktı konuştu. Yani, bu bir güven meselesi; ama, maalesef Başkanlık Divanını aldatmaya ça
lışıyorsunuz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, yani, sahtekârlık mı yapılıyor diyorsunuz? 

BAŞKAN - Artık onu siz manalandınn. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır. 

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

10. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (11671) (S. Sayısı: 666) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen Geçici 
Madde 2'de yer alan "devredilen" kelimesinden sonra gelmek üzere "işçi, memur ve sözleşmeli" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

.. Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen Geçici 

Madde 2'de yer alan "personelin" ibaresinin "görevlilerin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen Geçici 

Madde 2'nin ikinci satırındaki "Anonim Şirketi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve T.C. Posta İş
letmesi Genel Müdürlüğüne" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 
nci madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. - 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
(P.İ.) yapılmış sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adma söz isteyen?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Ama, yetki belgeniz yok; grup başkanvekilleriniz de olmadığı için, kişisel söz 
verebilirim. 

Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Efendim, sözlerimin başında, saygılar arz ediyorum. 
Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesine bağlı geçici madde 3'ü hakkında söz aldım. 

Geçici madde 3, "406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikas
yon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayı
lır" denilmekle, burada, daha önce başlayan hizmetlerin sürekliliği öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirmeyle ilgili olarak yapılan çalışmada, aslında, hisselerin satışının 
tabana yaygınlaştırılması ne kadar başarılı olursa, özelleştirme de o kadar başarılı olur. Ancak, ta
biatıyla, bunu bir gelir sağlama maksadıyla yapıyorsunuz. Sayın Başbakan, yılbaşında gazetelere 
verdiği ilanlarda, devletin iki geliri olduğunu açık seçik söylüyordu. Bunlardan bir tanesi vergi ge
lirleri, diğeri de özelleştirme gelirleri idi. Bu yasanın çıkarılmasındaki maksadın, gerçek bir özel
leştirmeden ziyade, devletin açıklarını kapatmak için gelir sağlama amacına matuf olduğu görül
mektedir. Bu şirketin hissesinin yüzde 49'unun satılması suretiyle, belki de bu gelirin blok satışlar 
kanalıyla elde edilmesi sağlanacaktır. 

Dünyadaki bu konuyla ilgili uygulamalara şöyle bir baktığımız zaman şunu görüyoruz; Mek
sika'da özelleştirme, Meksika Başkanı Karlos Salinas'ın uyguladığı program çerçevesinde hakika
ten fevkalade başarılı olmuş ve birkaç yıl önce iflasın eşiğine gelmiş, hatta iflas etmiş gözüyle ba
kılan Meksika, enflasyonla mücadelede, kamu açıklarının ortadan kaldırılmasında ve özelleştirme
de -tıpkı Türkiye'nin 1983-1989 ve 1990 yılları arasında yaşadığı gibi- bir dizi ekonomik reform
lar yaparak; 4 yılda büyüme hızını 3'e katlamış, gayri safî millî hâsılanın yüzde 62'sine denk olan 
borç oranını yüzde 20'lere düşürmüş ve gayri safî millî hâsılanın yüzde 12'si oranında açık veren 
devlet bütçesini ise, açık vermekten kurtarıp, artıya geçirmiştir. Bugün, Meksika, Amerika kıtasın
da, Amerika ve Kanada ile birlikte üçüncü bir güç olma durumuna gelmiştir. 

Türkiye şu anda büyük bir bunalım içindedir; bunu hepiniz kabul ediyorsunuz; enflasyon ora
nı yüzde 140'lara gelmiştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yapmayın Selçuk Bey. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Eğer, değilse, buradan "gelmemiştir" deyin; biz onu da 

kabul ederiz. 
Dış borçlar o seviyeye gelmiştir. Hepsini biliyorsunuz. 
Bizim burada üzerinde hassasiyetle durmak istediğimiz konu, özelleştirmede hisse senetleri

nin tabana yaygınlaştırılmasıdır. Tabana yaygınlaştırma ne kadar başarılı olursa, bu özelleştirme 
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projesi o kadar başarılı olur. Ancak, yapılan bazı özelleştirme modellerinde -mesela Fas'ta ve Ve
nezüella'da yapılmış- Venezüella'da önce 27 bin civarında hisse senedi dağıtıldığı halde bir iki se
ne içinde tekrar tekel ortaya çıkmış. Yani, bu sefer özel sektör tekeli ortaya çıkmış. Devlet tekeli 
yerine özel sektör tekelinin gelmesi, rekabeti ortadan kaldırdığı için, hizmetin kalitesinde de bozul
malar meydana gelmiştir. Fas'ın ufak bir sorunu var. Tabiî, bu, tamamıyla ekonomik bakımdan ge
lişme süreciyle ilgili olan bir konu. İngiltere'de böyle olmamış; tam tersine, daha geniş bir şekil
de yaygınlık kazanmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bu madde, hizmetlerin devamlılığını öngörmektedir. Ta
biatıyla hizmetler, yeni bir hizmet onun yerini alıncaya kadar devam edecektir. Teknik açıdan bu 
maddenin konulması zorunludur. Bu bakımdan, bu madde üzerinde fazla bir şey söylemek düşün
cesinde değiliz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
İkinci sözü Sayın Hüseyin Balyalı'ya veriyorum. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
, HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu tasa

rı hakkında, gerek muhalefetin çeşitli kanatları, gerekse iktidar kanatları, bu kürsüden çeşitli konuş
malar yapmışlardır. Tasarının son maddelerine, klasik bitim maddelerine gelinmiştir. Netice itiba
riyle, tasan çerçevesinde kalınmadan, burada başka konular ifade edilmiştir. Ancak, bu tasannın 
görüşmelerinin bitimine yakın, iktidar grubundan da bir milletvekili çıkıp, şu kanun tasarısının ne 
olduğunu üç cümleyle ifade edip, tutanaklara geçsin, bunu ileride biri okuyunca, "ne kadar çok ma
sal anlatmışlar" demesinler diye söz almış bulunuyorum. [RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış-
lar(!)] , 

Şimdi olay şu : Bir kurum var, bu kurum önce ikiye ayrılıyor; PTT hizmetleri aynen devam 
ediyor, haberleşme ve yayın... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - PTT değil, telefon satılıyor. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Tamam, öyle işte. 
PTT hizmetleri aynen devam ediyor, öbür kurum kurulana kadar. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Çevirdin şimdi. 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Bu kurumun bir kısmı kurulana kadar PTT hizmetleri de
vam ediyor, yayın hizmetleri, haberleşme ve diğer hizmetler için bir anonim şirket kuruluyor. Bu 
anonim şirketin yüzde 5l ' i kamu sermayesi. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Devletin. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Sermayesi ama... Şirket, bildiğimiz özel teşebbüs gibi bir 

şirket, kamu sermayesi... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, bunların konuyla ne ilgisi var? Maddeyle ilgi

li konuşsun. 
BAŞKAN - Sayın Balyalı, konuyla ilgili konuşun lütfen. Madde o değil. Bakın, madde, sa

dece, kamu idaresinde meydana gelen değişiklik nedeniyle PTT işletmesi, telekomünikasyon ve 
PTT İdaresi diye ikiye aynlmıştır diyor. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, tam konunun üzerinde konuşuyor(!) 
BAŞKAN - Efendim, ikaz ettim. 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Sayın Başkan, ben zaten bu maddeyle ilgili konuşuyo
rum. Arkadaşlarım beni çok sevdiği için müdahaleyi bir zevk addediyorlar, onun için de kendileri
ne teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, yüzde 49 şu arkadaşlar: Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Bir müessese var ki, Tür
kiye'de belli bir çağı yakalamış. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Amerika'da yaşayanlar da var Sayın Balyalı. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Bu yakaladığı çağı kaybetmemek için Hükümet, bir şir

ket kuruyor. Bu şirket ne yapacak? Bu şirket çağı kaybetmemek için, döviz vermeden, dövizle... 

BAŞKAN - Maddede bu yok Sayın Balyalı... Döviz yok... Lütfen... Rica ediyorum... Mad
deyi okursanız... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Döviz vermeden hisse satacak ve çağı devam ettirecek. 
Yani, Türkiye'nin mevcut kaynağına kaynak katacak. Netice itibariyle... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Çağ atlayacak... 

. HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Çağ atlayacak değil, çağ atlatanları, mısır patlatanları biz 
biliyoruz. İşte, çağ atlatanların, mısır patlatanların yüzünden Türkiye'nin bu hale geldiğini ve bu
günkü sıkıntılara girdiğini, Allah da biliyor, kamuoyu da biliyor, siz de biliyorsunuz; ama söylü
yorsunuz, söylüyorsunuz, masal söylüyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
önergeler var, okutuyorum : 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, Sayın Bakana som sormak istiyorum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, benim de sorum var. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Erbaş. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımın, aşağıdaki so
rularımın cevaplandırmasını istirham ediyorum: 

Geçici 3 üncü maddede; "406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta işletmesi Genel Müdürlüğüne 
yapılmış sayılır." denilmektedir. Burada, "hizmet alanlarından" kasıt nedir? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan; buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Yazılı cevap vereceğim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 

Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, aracılığınızla bir som sormak istiyorum. 
Sayın arkadaşımız şahsı adına konuştuğuna göre, konuşması Sayın İktidarın tümünü bağlıyor mu? 
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BAŞKAN - Sizin konuşmanız bütün muhalefeti bağlıyorsa, onun konuşması da bütün İkti
darı bağlar. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Efendim, ben soruyorum... 

BAŞKAN - Tamam canım... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Lütfen efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim, sorunuzu sorun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Eğer bağlıyorsa, kendileri ifadelerinde bunun döviz girdi
ği sağlamayacağını belirttiler. Ama, biz bunun yabancılara satılacağını biliyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, bu sorunun Hükümet ve Komisyonla bir ilgisi yok. 

Teşekkür ederim Sayın Eler; onu başka bir zaman özel olarak konuşalım. 

Buyurun, önergeleri okur musunuz efendim... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 

Sayın Başkan, Başkanlığınız konusundaki hakkaniyetinize, hukuk anlayışınıza ben bir millet

vekili olarak katılmıyorum. 

BAŞKAN - Ben kimseye hakaret etmedim. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Bu nedenle ben sizi örnek almayacağım. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. Zaten beni örnek alacak gücünüz de yok ki. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Halefinize yaptığınız hukuk dışı davranışı da örnek alma
yacağım. 

BAŞKAN - Efendim, madde üzerinde verilmiş 6 önerge var, bir fıkra üzerinde 4 önerge ve
rilebileceği için, şimdi ilk 4 önergeyi sırasıyla okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 3'te yer alan "406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda" ibaresinin, "Posta ve Telekomünikas
yon İşletmesine ilişkin kanunlarda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 

Burdur Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 3'Un birinci satırındaki "kanun ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "5584 sayılı Posta Ka
nunu ve" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 

A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 

' Burdur Çanakkale 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 

madde 3'te yer alan (P.I) rumuzunun madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Selahattin Karadcmir Abdullah Kınalı 

Adana Kahramanmaraş Hatay 
A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 

Burdur Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 3'te yer alan (P.î) rumuzunun (P.T) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 
Adana Kahramanmaraş Hatay 

A. Şeref Erdem Süleyman Ayhan 
Burdur Çanakkale 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, iki tane önergem vardı, niye okutmadınız? 
BAŞKAN - Efendim, 6 tane önerge verilmiş, bir fıkra üzerinde ancak 4 önerge verilebilece

ği için ancak 4 tanesini işleme koyabiliyoruz; özür dilerim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, hiç olmazsa kimin tarafından verildiğini okutsaruz. 
BAŞKAN - Ben başlangıçta onu anons ettim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, zabıtlara geçmesi açısından fayda var. 
BAŞKAN - Evet, ben 6 önerge olduğunu, zatı âliniz tarafından en son verilmiş 2 önergeyi 

işleme koyamayacağımızı söyledim ve zapta geçti efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ama, kimin tarafından verilmiş... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Kimin verdiğini söyleseniz ne kaybedersiniz. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 

madde 3'te yer alan (P.İ) rumuzunun madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. , 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. ; 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı aranmasını istemiştik? 
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BAŞKAN - Tamam efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 666 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle düzenlenen geçici 
madde 3'te yer alan "406 sayılı Kanunla diğer kanunlarda" ibaresinin, "Posta ve Telekomünikas
yon İşletmesine ilişkin kanunlarda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Çok istekli davrandınız; karar yetersayısını arayacağım. (DYP sıralarından "Ye

ni yoklama yaptınız Sayın Başkan" sesleri) 

Arkadaşlarımız gelsin, salonda otursun. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Normal çalışma süremiz dolmak üzere. Bu nedenle, saat 20.00'de toplanmak üzere... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Grup BaşkanvekiUeri olarak saat 20.30'a 
kadar ara verilmesinde mutabıkız. Eğer siz de uygun görürseniz saat 20.30'a kadar ara veriniz. 

BAŞKAN - Saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 

- © 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

10. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Devam) . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 666 sıra sayılı, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması
na ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının müzakere
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Geçici 3 üncü madde üzerinde Turgut Tekin ve arkadaşlarının verdiği önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici madde 3'te yer alan (P.İ.) rumuzunun (P.T.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede

riz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Niye sesimizi duymuyorsunuz?!. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçici madde 3'ün birinci satırındaki "Kanun ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "5584 sa
yılı Posta Kanunu ve" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
LÜTFÜN ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyoru : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 3 üncü madde 

kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin kuruluş işlemleri tamam

lanıncaya kadar, mevcut hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? (DYP ve SHP sıralarından "Yok, yok" sesleri) 
Madde üzerinde, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
Arkadaşlar, arkadaşlarımızın teşri görevini yerine getirmesine niye engel oluyorsunuz? [DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar (!)] 
Buyurun Sayın Şener, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekileri; 

406 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan ge
çici 4 üncü maddesinde, "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin kuruluş işlemleri tamamla
nıncaya kadar, mevcut hizmetler TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülür" denilmekte
dir. Madde metninden de anlaşıldığı gibi, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi adı altında bir 
şirket kurulmaktadır ve böylece bu kurulan şirketin özelleştirilmesi, satılması mümkün hale getiril
mektedir. Aslına bakarsanız, bu satışla ilgili olarak, önce, Hükümetin Program hedefleri ve kurul
duğu ilk günden beri yaptığı açıklamalarla, Telekomünikasyon Anonim Şirketinin özelleştirilmesi
ne yönelik bu madde ve tasarının çelişkilerle dolu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Sürekli ola
rak ne söylenmiştir; "KİT'ler kamu kesiminin üzerinde bir yüktür, bir külfettir ve kamu açıklarının 
önemli gerekçelerinden biridir. Kamu açıklarını oluşturan bu KİT zararlarını devletin sırtında bir 
yük olarak taşımaktansa, bunları özelleştirmek gerekir" denilmiştir ve şu ana kadar da özelleştirme 
gerekçesi olarak ortaya konulan ve sürekli savunulan ana'gerekçe bu olmuştur. Ancak, görüyoruz 
ki, İktidar, bu amaca yönelmiş değildir özelleştirme programında; amaçlarına yönelmeyen bir özel
leştirme uygulaması içerisine girmiştir. Bu, programla, amaçlarla pratik arasındaki temel çelişkiyi 
ifade etmektedir. Çünkü, bugün Türkiye'de zarar eden pek çok KİT vardır ve gerçekten, kamu ke
siminin açıkları içerisinde önemli bir yer işgal etmektedirler; kamu kesimi borçlanma gereğinin 
önemli bir bölümü de zarar eden ve devletin sırtında yük olarak telaffuz edilen bu KİT'ler yüzün
den meydana gelmektedir. 
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Bu noktaya gelişin, yanlış yönetimler ve yenilenmeyen teknolojiler gibi önemli sebepleri var; 
ama asıl vurgulamak istediğim nokta bu değildir; asıl vurgulamak istediğim nokta : Bugün, amaç
lar ve hedefler bir tarafa bırakılmış, zarar eden KİT'lerin elden çıkarılması yerine kâr eden kuru
luşların satış işlemlerine başlanmıştır. 

Öncelikle, kâr eden kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi, satışa çıkarılması olayı kar
şısında, özelleştirmenin amacının ne olduğu konusundaki soruların tekrar sorulması lüzumu ortaya 
çıkmıştır. Demek ki, uygulama, kâr eden kuruluşlara yönelik olduğuna göre, asıl maksat, kamu ke-
simi üzerindeki KİT yükü değildir, aksine, kamu açıklarını kapatma, bütçe açıklarını kapatma, na
kit, gelir sıkıntısı çeken İktidarın yeni gelir kaynaklan arayışının bir parçasıdırye amaç dönüşüme 
uğradıktan sonra da, en kârlı satış alanı olarak PTT hizmetleri, haberleşme hizmetleri görülmüştür 
ve bugün Türkiye'de kârlı bir kuruluş olarak faaliyette bulunan bu kurumun bir bölümünün, bu ka
nun tasarısıyla ve bu maddeyle bir anonim şirket şekline dönüştürülmek suretiyle satışı mümkün 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, genel ekonomik dengelerin bozulduğu bir ortamda, devle
tin nakit sıkıntısının bu yöntemlerle giderilemeyeceği, kısa bir süre sonra, genel ekonomik denge
deki bozukluğun ortaya çıkaracağı sonucun bir parçası olarak tekrar nakit sıkıntıları ve gelir ihti
yaçlarıyla karşılaşacağı da bir vakıadır, bir gerçektir. Bu sebepten dolayı, İktidar partilerine men
sup sayın milletvekilleri, haberleşme işlerinin özelleştirilmesiyle, satılmasıyla, İktidarın nakit sı
kıntısını üzerinden atacağını düşünüyorlarsa, bunun çok geçici bir tedbir olduğunu, ülke ekonomi
sinin genel gidişatı içinde, ileride dengelerin daha da bozulduğu bir ortamı yaşayacağımızı bilme
leri gerektiğini ifade etmek isterim. 

Dikkatimizi çeken önemli bir nokta da şudur: Kamu kuruluşlarının satışıyla elde edilecek ge
lirler nereye harcanıyor; tekrar yatırıma mı dönüyor, tekrar üretime mi yöneliyor, ülkedeki ihracat 
kapasitesini artırmaya mı yöneliyor? Bu sorulara, olumlu cevap verebilmek de mümkün değil. Her 
sene bütçe tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor, bütçe üzerinde incelemeler yaptığı
mızda, hemen bazı rakamlar dikkatimizi çekiyor; kamu kuruluşlarının satışlarından elde edilecek 
gelirlerin bütçenin gelir kalemleri arasında yer aldığını hep birlikte görüyoruz. Bunun anlamı şu
dur : Satılan kamu kuruluşlarından elde edilen gelir, doğrudan doğruya kamu açıklarını karşılamak 
için kullanılmaktadır; yani, cari harcamalar için kullanılmaktadır. Bu ise, gerçekten, yılların biriki
mi olan bu tesisleri, bu kuruluşları tasfiye ettikten sonra, buradan elde edilen gelirlerin heba edil
diği, zayi edildiği ve boşa harcandığı anlamına gelir. 

Her şeyden önce, bu anlayışın terk edilmesi lazım. Bu anlayış bir tarafa bırakılarak, belirttiği
miz gibi, gelir-gider dengesi üzerine kurulu mevzi bir politika terk edilerek, ülkedeki genel ekono
mik dengelerin hesap edildiği, düşünüldüğü, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hesapların sağlıklı bir 
şekilde yapıldığı ortama kavuşmamız lazımdır, ulaşmamız lazımdır. Bu, hepimizin görevi olmalı
dır ve hepimizin kaygısı olmalıdır. 

Bütün dengeler bozulmuş, enflasyon bir ay yüzde 30'un üzerine çıkmış da ertesi ay -Mayıs 
1994'te- yüzde 10'a düşmüşse "enflasyonu yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürdük" diye övünmek çok 
yanlış ve sağlıksız bir tutumdur; çünkü, enflasyonu bir ay önce yüzde 30'a çıkaran da sizsiniz, ar
kasından yüzde 10'luk enflasyonu yaşayan da sizsiniz. Kendi döneminizde arka arkaya gelen iki 
aydaki verileri kıyaslama yerine, kendi döneminizle daha önceki dönemleri kıyaslamanız gerekir. 
Nitekim, düştüğü söylenen mayıs ayının yüzde 10'luk enflason rakamı, aslında, 1970 yılından bu
güne kadar yaşanan mayıs ayına ait en yüksek oranı ifade etmektedir.. 

Dolayısıyla, ekonominin genel dengelerinde böylesine sapmaların, bozulmaların ve tahribat
ların yaşandığı bir ortamda, devletin salt kendi gelir ve gider dengesi hesaplarına bina edilmiş, ku-
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rulmuş bir programla meşgul olmasını, Türkiye'nin geleceği açısından, kaygıyla, endişeyle izledi
ğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Şener. 
, Başka söz isteyen?.. Yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, usul hakkında bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Ne usulü efendim; bir usulsüzlük yok. Lütfen oturur musunuz... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Arkadaşımız hangi madde hakkında konuştu? 
BAŞKAN - Lütfen... Onun takdiri bana ait. 
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 üncü maddenin geçici 4 üncü maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede

riz. 
Fcthullah Erbaş Abdüllatif Şener Hüseyin Erdal 

• Van Sivas Yozgat 

Zeki Ünal Cevat Ayhan Ali Oğuz 

Karaman Sakarya İstanbul 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. , 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) - katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısı var mı Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 4 

üncü madde kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü, kabul edilen geçici 1, geçici 2, geçici 3 ve geçici 4 üncü maddelerle birlikte oy

larınıza sunuyorum : • ' . ' • ' 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 3, geçici maddeleriyle birlikte ka

bul edilmiştir. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısı var mı Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Madde 4'ü okutuyorum. 
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Söz isteyen?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 

madde kabul edilmiştir. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, karar yetersayısı var mı?! Burası Meclis... 

Lütfen, İçtüzüğe uygun hareket edin. 
BAŞKAN - 5 inci maddeyi okutuyorum. 
Efendim, tamam, ben görüyorum; Başkan olarak da bir kanaatim var efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Görmüyorsunuz, siz vazifenizi suiistimal ediyorsunuz; 

böyle Başkanlık olmaz, ayıptır! 
BAŞKAN- Buyurun : 
MADDE 5, - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Efendim, zaten tasan açık oylamaya tabi; onun için, rica ediyorum arkadaşlar... 
Madde Üzerinde söz isteyen?.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) - Var efendim. 
BAŞKAN-Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası olmayanlar, beyaz bir kâğıda, adını, soyadı

nı, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzaladıktan sonra oylarını kullanabilirler. 
Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Salonda bulunup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kupalarını kaldırın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tele

komünikasyon Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısının yapılan oylamasına 166 sa
yın milletvekili katılmış, 155 kabul, 11 ret oyu kullanılmış, böylece tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bilindiği üzere, daha önce yarım kalan işlerden başlamıştık. Şimdi, gündeme göre, öncelikli 

işlere devam ediyoruz. . 
11. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inciEk) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarıya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerele
rine başlayacağız. 

490 



T.B.M.M. B :115 10 .6 .1994 0 : 4 

Komisyon?., yok. 

Ertelenmiştir. 

12. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunuyla ilgili kanun hükmünde kararna
meye ilişkin tasarıya-ait Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1114, 
11155) (S. Sayısı: 112) . • . 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ait kanun tasarısıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
runun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11137, İl 181,1/52,1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Ka
rarnameye ait kanun tasarısına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başla
yacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
15. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme işleriyle ilgili Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun 

tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakereleri
ne başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11166, 11505) (S. Sayısı : 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye ilişkin kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. ° 
Ertelenmiştir. 
18. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemle

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

BAŞKAN - 9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde karar
nameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanunu hakkındaki kanun hükmünde kararnameye ilişkin ka

nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. • * • 
. Ertelenmiştir. 

21. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11574) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Yedi ilde büyükşehir belediyesi kurulması hakkındaki kanun hükmünde karar
nameye ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

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

kında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
porunun müzakerelerine başlayacağız. 

— 492 — 



T.B.M.M. B:115 10 .6 .1994 0 : 4 

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

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

BAŞKAN - 9/16 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. • 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN - 524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon-

- lan raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

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

BAŞKAN - 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Hükümet burada Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Efendim, Komisyon yok; sadece Hükümetin mevcut olması yetmez. 
28. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve 
Anayasa komisyonları raporları (1147,1157,1/320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN - 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası 
ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29.- Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/625) (S. Sayısı: 390) 

BAŞKAN - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Aslında, Danıştaydaki davalar gecikiyor; ama, komisyon niye yok ben de bilmiyorum... 
30. - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) (S. Sayısı: 409 ve 409'a 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN - İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in idarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci madde

sinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
" 1 . İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka ay

kırı olduklarından dolayı iptalleri için, çevre, tarihî ve kültürel değerlerin korunması, imar uygu-

(1) 409 ve 409'a 1 inci Ek S. Sayılı Basmayanlar tutanağa eklidir. 
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lamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere kişisel haklan ihlal 
edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

b) İdarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan 
tam yargı davaları, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
Ben, Komisyona bir hususu sormak istiyorum : Dava açma hakkı, her vatandaşın doğal hak

kıdır. Bu maddede, "İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile 
hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, çevre, tarihî ve kültürel değerlerin korunması, 
imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere, kişisel hak
ları ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları" diye bir hüküm getirilmiş. Mesela bir kanun çık
tı, vergi veren insanların hakları ihlal edildi; farzedelim ki, milletvekili. Bu, dava açma hakkına çok 
ciddî sınırlama getiren bir hüküm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak aramalan da en doğal 
hakları. Şimdi buradaki, "gibi" ifadesinin açıklanmasını istiyorum. Mesela, benim anlayışıma gö
re, ben vergi veriyorsam, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkararak, benim verdiğim ver
giyi, haksız olarak, birtakım insanlara menfaat sağlayacak biçimde kullandırıyorsa, o kişilere be
nim dava açma hakkım olması lazım. Menfaatların ihlal edilmesini çok geniş mütalaa etmek lazım. 
Aksi halde, insanların dava açma haklarını kısıtlamak, idarî yargının da yargılama hakkını kısıtla
mak anlamına gelir. Bunun dışında açıklanmasını istiyorum Komisyondan. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Söz alında şu kürsüden konuşun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, zatıâliniz şu anda Meclisi yönetiyorsu

nuz, Meclis Başkanı statüsü içindesiniz. Bu statüyle, görüşülmekte olan bir kanun tasansı hakkın
da ne fikir beyan edebilirsiniz ne de soru sorabilirsiniz. 

BAŞKAN - Sorabilirim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Soramazsınız! Siz sadece, görevinizle ilgili konular

da, yani "Komisyon burada mı, değil mi" diye sorabilirsiniz. O Kürsüden bir müzakereye katılma 
imkânınız yok sizin. 

BAŞKAN - Efendim, müzakereye katılmıyorum, tereddüdümü arz ediyorum. Yani bu kanun 
yargı mercileri tarafından tefsir edilirken, belli bir dava açılırken, bunun yorumlamasını yaparken... 
Buna bir açıklık getirmesi için Komisyona soruyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, o oradan olmaz. Siz Kürsüden çekilirsiniz 
bir başka arkadaşımız Başkanlık yapar, zatıâliniz buradan... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, eğer geçmiş uygulamaları incelerseniz, Meclis Başkanlığı 
Makamında oturan Başkanvekili veya Başkan, belli konulardaki tereddütlerinin giderilmesi konu
sunda, bir maddedeki, mesela; buradaki "gibi" kelimesinin ne anlama geldiğini sorabilir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bir yazılım hatası vesaire varsa onun
la ilgili sorabilir. 

BAŞKAN - Hayır efendim, kanunun bütünlüğüne aykırı şeyler olursa da... 
Herhalde sizin zorunuza gitti. Ben sordum; ama, siz dava hakkının kısıtlanmasından yanay-

sanız, tabiî, ben ona bir şey diyemem. Komisyon da cevap vermiyor... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayır efendim, niye zoruma gitsin. Benim oyumla il
gili, zatıâlinizin de bir görüşü olamaz, onu da açıklayamazsınız. 

BAŞKAN - Efendim, çok ciddî itirazda bulundunuz. Dava, hak arama özgürlüğü Anayasa
nın temel özgürlükleri arasındadır. Kişilerin hak arama özgürlüğüne kısıtlama getiren her türlü ya
sayı Meclis Başkanı olarak ben şurada sormak zorundayım. 

Ben Komisyonun bir açıklık getirmesini istiyorum. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Komisyonda o konuda bir açıklama yapamaz efen
dim. 

BAŞKAN - Zamanımız bol. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Sayın Başkanın tutum ve 
davranışlarını ben Meclis İçtüzüğüne aykın görüyorum. Eğer Sayın Başkan bu tasarının bu mad
desiyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorsa, önce o kürsüden inmesi gerekiyor. 

Ben Komisyon Başkanı olarak, Sayın Başkanın bu sorularına cevap vermiyorum. (ANAP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon Başkanının konuşmasına katılmıyorum. Ben sadece bir 
açıklama istedim; ama, kendileri uygun görmediler açıklama yapmadılar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Sayın Başkan, bir dakika 
efendim... 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde oybirliğiyle ka

bul edilmiştir. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Oybirliğiyle değil; ben oy vermedim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Biz katılmadık; oybirliğiyle olmaz. 

BAŞKAN - Efendim, herkes kabul ediyor. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
"1 . İdarî davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben ya

zılmış imzalı dilekçelerle açılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - 2577 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. - ' 
1. Her idarî işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddî veya hukukî yönden 

bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. 
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2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfa
atlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddî olay veya hukukî sebeplerin aynı olması ge
rekir." v , 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. - 2577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4,5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücre
ti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlan
ması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim ta
rafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı 
şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa da
vanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

5. Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde 
azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlen
direceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata 
rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti 
süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği ta
rihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması isten
mediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re'sen genel bütçeden yapılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 2577 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiş ve 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bit
tiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkeme
lerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu ceva
bı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava aç
ma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açıl
maması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili ida
rî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. - 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. - 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"4. ilk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin l/a bendinde be
lirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin ka
rarlarla, l/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve l/d bendindeki dilekçe red kararlan dışında, ka-
rann düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim karanna karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

önerge yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - 2577 sayılı»Kanunun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"5. Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlik
te, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

önerge yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. - 2577 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyonım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - 2577 sayılı Kanunun 20# nci maddesinin 3 üncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiş, 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldınlmış ve 5 inci fıkrasındaki "Başkanlık Kurulun
ca" ifadesi "Başkanlar Kurulunca" olarak değiştirilmiştir. 

"Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 1 1 . - 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. - 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 27. -

1. Danıştayda veya idarî mahkemelerde dava açılması, dava edilen idarî işlemin yürütülmesi
ni durdurmaz. 

2. Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya im
kânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçek
leşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen 
vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edi
len bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden 
kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dos
yanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler
le tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürüt
menin durdurulması istenebilir. 

4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği 
gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

5. Yürütmenin durdurulması kararlan teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gerekleri
ne göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yü
rütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hâkim tarafından çözümlenir. 
İdareden ve adlî yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 

6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince 
verilmişse konusuna göre İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullanna, bölge idare mahkeme
si kararlanna karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim ta
rafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise ida
re ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya karan ve
ren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün için
de bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişin
den itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağ
lanır." 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Selçuk Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sıra sayısı 409 ve 409'a 1 inci ek İdarî Yar-. 
gılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde söz 
almış bulunuyorum. 

Söz almamın birinci nedeni, Yüce Meclisten, şimdiye kadar çok ender olarak bir yasa tasarı
sı, böyle görüşülmeden geçti. O bakımdan, bunu bir eksiklik olarak görüyorum. 

İkinci olarak belirtmek istediğim husus da şudur : Bu okunan maddenin üçüncü bendi vergi 
mahkemeleriyle ilgilidir ve vergi uyuşmazlıklarını düzenlemektedir. Bilindiği gibi, ülkemizde Sa
yıştay, Danıştay, Yargıtay yüksek mahkemelerdir. Bunlardan Danıştay, Fransız sistemine göre ku
rulmuştur ve idareyle fertler arasındaki meseleleri karara bağlamak için en üst merci durumunda
dır. 

Yapılan tatbikatta, vergi mahkemeleri ve vergi uyuşmazlıklarıyla ilgili davaların açılması, 
tarh edilmesi, vergi, resim ve harçlarla ilgili malî yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının 
dava konusu olan bölümlerinin, ihtilaf halinde Danıştaya intikalinde yavaş hareket edildiği görül
mektedir. 

Tabiatıyla, Danıştayımızın üzerinde -Yargıtayda olduğu gibi- büyük yük vardır. Dün, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda Yargıtayla ilgili bir yasa tasarısı görüşülürken, Adalet Bakanı, Yargıtayın 
elinde bulunan evrakların ağırlığının 4,5 ton olduğunu ve buna ne eleman, ne daire, ne de para ye
tiştiğini ifade etti. Aşağı yukarı, Danıştaydaki şartlar da bu durumdadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, bir hukuk devletini vazgeçilmez öğelerinden biri olan Damştayın -ben özellikle ver
gi konusu üzerinde duruyorum; ama, tabiî çok daha değişik idarî davalar bulunmaktadır, bir idarî 
kazaî yargı organıdır- daha hızlı çalışmasını temenni ediyorum. 

Bu düşüncelerle, bu yasa tasarısını, usulleri basitleştirmesi açısından genelde desteklediğimi
zi ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. - 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekil
de, 4 üncü fıkrasındaki "altmış" kelimesi ise "otuz" olarak değiştirilmiştir. 

" 1 . Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz 
günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar 
hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler daire
sinde infaz ve icra olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. - 2577 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen 
yapılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. - 2577 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ikinci cümlesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 2577 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 

"Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 

Madde 3 4 . -

1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili mev
zuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idarî da
valarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sı
nır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülkî idarî birimin, köy, belediye veya mahallenin bulun
duğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 nci madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. - 2577 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve mev
cut (b) ve (c) bent harfleri sırasıyla (c) ve (d) olarak değiştirilmiştir. 

"b) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikâ
yet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri ma
lî yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren," 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. - 2577 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki 1 inci fıkra eklenmiş ve 
mevcut (1), (2), (3) ve (4) olan fıkra numaraları sırasıyla, (2), (3), (4) ve (5) olarak değiştirilmiştir. 

" 1 . Aynı maddî veya hukukî sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini et
kileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş

tir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. - 2577 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere 
geri gönderilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiş-
tir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. - 2577 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"2. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve 
vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda tem
yiz yoluna başvurulabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiş

tir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. - 2577 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 7 nci fıkra eklenmiştir. 

"4. Karan veren Danıştay dairesi veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap sü
resi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir." 

"7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3 ün
cü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapıldığı husus
larının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6 
nci fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. - 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. 

"Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin 
durdurulması karan verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. - 2577 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi ile 3 ün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir ka
rarın verilmesine neden olabilecek kanunî bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mah
keme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması." 

"3. Yargılamanın yenilenmesi süresi, l/h bendinde yazılı sebep için on yıl, diğer sebepler için 
altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen 
günden başlatılarak hesaplanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. - 2577 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"3. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahke

mesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yo
luyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. - 2577 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. " • 
"3. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere da

yanmıyor ise, istemin reddine karar verilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 26. - 2577 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâkimleri ile diğer görevlilerin yolgiderleri ve 
tazminatları hakkında 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Giderle
ri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 27. - 2577 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin 1 inci fıkrasının birinci cümlesi ile 
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl Temmuz ayının yirmisinden Ağustos ayının 
yirmibirine kadar çalışmaya ara verirler." 

"3. Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklı
dır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Balyalı. 

Yalnız, Sayın Balyalı, madde üzerinde konuşacaksınız... 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sayın Başkanı
mız, bugün, gündüz oturumunda söz alıp kürsüye çıktığımda, daha ne konuşacağımı bilmeden, su 
içmek üzere iken "madde üzerinde konuşun" diyerek sözümü kesmişti... 

BAŞKAN- Hayır, sözünüzü kesmedim. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Şimdi de, daha sözlerime başlamadan, su içmek üzere 

elimi uzatmışken, benim ne üzerinde konuşacağımı bilmediği halde, madde üzerinde konuşmam 
gerektiğini ikaz etme ihtiyacını duymuştur.... Meslektaşın Sayın Kamer Genc'e, Hüseyin Balya-
lı'nın ne üzerinde konuşacağını otuz seneden beri öğrenemediği için, üzüntülerimi ifade ederek 
sözlerime başlıyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıymetli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının hemen hemen sonuna gelmiş bulunmaktayız. 
Bundan sonraki maddeler zaten yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Bu kanun tasarısı, idarî yargının çalışma usul ve şekillerini ve bugüne kadar tatbikatta görü
len aksayan yönlerini düzenleyen; davaların uzamasını ve yığılmasını ortadan kaldırmayı ve idare
ler arasındaki çelişkilerin giderilmesini amaçlayan bir tasarıdır; daha doğrusu, bir noktada, işlem 
yönergesidir. Bu, idareler arasında, kişiler arasında, Tebligat Kanununa cevaz veren hükümlerle, 
idarî yargılamanın daha da süratlenmesini sağlamak gayesini matuf, bunların aksayan yönlerini dü
zenleyen bir tasarıdır. 

Gelelim 26 ncı maddeye... 
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BAŞKAN - 27 nci maddeyi müzakere ediyoruz Sayın Balyalı... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Efendim?.. 

BAŞKAN - 27 nci maddeyi müzakere ediyoruz; sakın yanlış anlamayasınız(L) 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Evet, ben burada 409 sıra sayılı kanun tasarısına bakıyo
rum, 409'a 1 inci ek'e bakmıyorum; burada 26 nci madde, orada 27 nci madde; haklısınız. 

BAŞKAN - Değiştirilmiş onlar... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Sayın Başkan doğru söylüyor. 

27 nci madde, bölge idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin, mutat olan, adlî yargıdaki 
"yaz tatili" dediğimiz, "adlî yargı tatili" dediğimiz aylardaki tatilini düzenleyen bir maddedir. Nö
betçi kalman mahkemelerdeki hususa cevaz veren hükümler de saklı kalmak şartıyla bu madde ted
vin edilmiştir. Bu madde nedeniyle -tutanaklara geçmesi bakımından ifade ediyorum- vergi dava
ları olsun, idarî davalar olsun, davalarının gecikmesinden dolayı birçok vatandaşımız mağdur ol
maktadır. Bu, nöbetçi kalma usulünde hemen hemen çok az oturumlar yapılmakta ve acil durum
larda kararlar alınamamaktadır. Bu nedenle, nöbetçi kalma hükümlerinin saklı kalması hususunun 
idarece ciddî olarak uygulanmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 

Yine de pek maddeyle ilgili olmadı; çünkü, burada getirilen adlî tatil, normal adlî yargıda 45 
güne, idarî yargıda 30 güne indirilmiş. Bu, eşitsizlik doğuruyor; ama onu vurgulamadı arkadaşımız. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci 

maddesinin 1 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra verilecek kararlar hakkında uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. - Değiştirilmiş olan 2 nci maddenin hükmü bu Kanunun yürürlüğünden 

evvel açılmış olup devam eden veya hükme bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan davalarda 
da uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Önerge yok. 
Çok temel bir madde olduğu için sorarken özellikle bekledim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 nci madde ka

bul edilmiştir. 
Madde 28'i okutuyorum : 

MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

— 505 — 



T.B.M.M. B : 115 10 .6 . 1994 O : 4 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenlef... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun 
tasarısının tümü kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, şunu da belirtmek istiyorum: Dava açma hakkı temel bir haktır. Hâkim
ler, bu şahsî menfaat ilişkisini yorumlarken, daima olayın özelliğine göre karar verirler; yargılama 
hakkının kısıtlanması kanunla mümkün değildir; bunu da belirtmek istiyorum. 

31. - Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (11583) (S. Sayısı; 614) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Ser
maye ve Fon Hesaplanmn Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
runun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yolc 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Burada efen

dim, 1.95 boyundaki Komisyon Başkanı Sayın Azimet Köylüoğlu'nu nasıl göremezsiniz?.. 
BAŞKAN - Elini kaldırmıyorsa, 1.95 boyunu göremem ki... Ancak elini görebilirim, boyunu 

göremem... 
Evet, Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Komisyon Rapo

runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Komisyon Raporunun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

"Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı 
MADDE 1. - 10.9.1960 Tarih ve 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma 

Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplanmn Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanunun değişik 
(1) 614 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen, "K/1089" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bu 
husustaki K/1089 sayılı Koordinasyon Kurulu Karan yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi.okutuyorum : 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tü

mü kabul edilmiştir. 

Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfi
yesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu gece, Meclisimiz çok ciddî ve sağlıklı bir çalışma yapıyor; temel ka
nunlar hakkında hiç kimse konuşmuyor; muhalefeti de tebrik ediyorum... 

32. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kü
tahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306, 
2/417) (S. Sayısı: 654) (I) 

BAŞKAN - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifle
ri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakerele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon Raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmama

sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfü Esengün. 

(!) 654 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Buyurun efendim. 

Sayın Esengün, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Görüşmeye başladığımız kanun tasarısıyla/emniyet görevlilerimizin tazminatlarında artış ya
pılması öngörülüyor. 

Öncelikle, sözlerimin hemen başında, yurdumuzun, canımızın, malımızın güvenliğini sağla
yan emniyet güçlerimize takdirlerimi arz ediyor, Cenabı Allah'tan onların canlarını, sağlıklarını ve 
can güvenliklerini sağlamasını temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, emniyet kuvvetlerimiz, kış - yaz demeden, gece - gündüz demeden, her 
türlü zor şartlarda, her türlü fedakârlığı göstererek görev yapmaktadırlar. Yaptıklan vazifeyi takdir 
etmemek mümkün değildir. Yaptıkları vazife, yurdumuzun birçok yerinde, maalesef büyük risk ta
şımaktadır. Güvenlik güçlerimizin, polisimizin, jandarmamızın ve askerimizin, yurdumuzun birçok 
noktasında, vazife başında hayatî tehlikesi, maalesef, hâlâ devam etmektedir. Gönül ister ki, biz şu 
Meclis içerisinde nasıl rahatlıkla vazife yapabiliyorsak; kapıda bekleyen polisimiz de, dağ başın
da trafik kontrolü yapan polisimiz de aynı güvenlik içerisinde, aynı rahatlık içerisinde olsun.-İnşal
lah, gün gelir emniyet güçlerimizi bu rahatlığa kavuştururuz. 

Bugün, emniyet mensuplarımızın araç ve gereç bakımından yeterli bir seviyeye geldiğini id
dia etmek de, maalesef mümkün değil; çünkü, Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı, yurdun dört 
bir tarafından, görev yapan personelin her türlü ihtiyacı giderilmiş değildir. Ayrıca, makine, teçhi
zat, helikopter, panzer ve benzeri bilumum araç ve gereç de yeteri kadar temin edilmemiştir. Sayın 
Bakanımızdan, bu konuda, her sene İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken dile getirilen temen
nileri süratle yerine getirmesini tekrar rica ediyoruz. 

Gerçekten, canı pahasına vazife yapan emniyet güçlerimizi, her türlü silahla, mühimmatla, 
makineyle ve en son teknolojik gelişmelerle teçhiz etmek, bizatihi görev yaparken, onların kendi 
emniyetleri için bunları sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Emniyet güçlerimizin hatası olmuyor mu? Bakınız, bu konu, bu kürsüden defalarca söylendi. 
Maalesef, emniyet güçlerimiz içerisinde de, zaman zaman, çeşitli sebeplerle -yeterli eğitimi görme
diklerinden olabilir veya o anda içinde bulundukları psikolojik ortamdan kaynaklanabilir- birtakım 
hatalar görüyoruz. Örneğin, milletvekillerinin dayak yemesi, milletvekillerinin kötü muameleye 
maruz kalması, meydanlarda... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Niye olmuş?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Efendim, "iyi olmuş" diyemeyiz. Bugün bir arkadaşın ba

şına gelen, yarın sizin veya benim başıma da gelebilir... 
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Esengün, "iyi olmuş" demedim, "niye plmuş" dedim. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Meclisimizin nizamiyelerinin, giriş kapılarının polis tara
fından zapturapt altına alınması, geçmişte gördüğümüz üzücü hadiseler... Keza, meydanlarda yürü
yen memurların coplanması da, bir daha görmeyi istemediğimiz ve bu konuda emniyet güçlerimi
zin daha da dikkatli davranması gerektiğine inandığımız hadiseler; ama, böyle münferit hadiseler 
dolayısıyla, tabiî ki, emniyet güçlerimizi -kesinlikle- suçlamıyoruz; onlara dualarımızı, destekleri
mizi, takdirlerimizi yine arz ediyoruz. 
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Getirilen yasa tasarısıyla, 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek madde
deki emniyet görevlileriyle ilgili zam ve tazminatlar artırılmaktadır. Tazminatlar, aynen kanunda
ki ifadesiyle, görevin önemi, görevlinin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süre
si ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu kanunda belirtilen en yüksek devlet me
muru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli bir nispeti dahilinde verilmektedir. 

Bizim İçişleri Komisyonunda kabul ettiğimiz nispetler, Plan ve Bütçe Komisyonunda epeyce 
bir miktarda, epeyce bir nispette artırılmış. Bu bakımdan, Plan ve Bütçe Komisyonunu takdir edi
yoruz. Özellikle parasal konularda pek alışkın olmadığımız bir artırımı Plan ve Bütçe Komisyonu
nun yapmış olması, takdire şayandır. 

Bakınız, getirilen tasarıyla, en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 93'ü nis
petinde olan Genel Müdürün tazminat oranı yüzde 125'e çıkarılıyor. Burada, 32 puanlık bir artış 
var. Her puan 93 500 lirayı ifade ediyor ve Genel Müdürün tazminatında 2 milyon 992 bin liralık 
bir artış olacak. En fazla artış da, başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı olarak görev yapan 
emniyet mensuplarının tazminatlarındadır. Bu tazminat oranı; başkomiserlerde yüzde 30'dan yüz
de 70'e çıkarılıyor -40 puanlık bir artış var- ki bu da, 3 milyon 740 bin lira gibi bir artışı ifade edi
yor; komiserlerde 35 puanlık bir artış var, 3 272 500 liraya tekabül ediyor; komiser yardımcıların
da 30 puanlık bir artış var ve bu da 2 milyon 605 bin liraya tekabül ediyor. 

Polis memurlarından 2, 3 ve 4 üncü derecelerde görev yapanlara 25 puan, 5, 6 ve 7 nci dere
celerde görev yapanlara 20 puan; 8,9,10 ve 11 inci derecelerde görev yapanlara ise 15 puanlık bir 
tazminat artışı var. Polis memuru olarak en düşük derecede görev yapan bir arkadaşımızın tazmi
natında, bu tasarı kanunlaştığında, 1 milyon 402 bin lira artış sağlanacak. 

Muhterem arkadaşlar, bu artışlar, bugünkü enflasyon karşısında, para değerinin sanki sıfıra 
indiği, tükendiği bugünlerde fazla bir mana ifade etmiyor; ama, gelin görün ki, bütün emniyet men
supları -bekçisinden, en üst seviyede görev yapan yetkilisine kadar- uzun süreden beri bu tasarının 
kanunlaşmasını canı gönülden bekliyorlar. İnşallah biz bugün, hayırlı bir kanunu çıkarmaya vesile 
olacağız. 

Gerçekten, sözümün başında da ifade ettiğim gibi, her türlü fedakârlıkla, canı pahasına, canı
nı ortaya koyarak hizmet veren bu görevlilere, bu emniyetçilerimize ne kadar maddî destek versek, 
azdır. 

Bugün, Hükümetin şu içinde bulunduğu dar imkânlarda verebildiği, zannediyorum bu kadar; 
ama biz ,tabiî ki, muhalefet olarak, çok daha fazla verilmesinden yanayız. İnşallah, gün gelir, ikin
ci bir tasarıyla bu tazminatlar daha da artırılır. 

Burada bir noktaya daha işaret etmeden geçemeyeceğim... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Komisyonu ve Hükümeti serbest bırakın efendim! 

Lütfen, orada birikim yapmayın! Bakın, müdahale ediyor arkadaşlar... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, zannediyorum, kanun tasarısıyla ilgili, Hü

kümet arasında bir görüşme veya bir pazarlık var. İnşallah neticesi hayırlı olur. Ben sözümü yavaş
tan alayım, onlar da pazarlığı bitirsinler. 

BAŞKAN - Siz konuşmanıza devam edin efendim, konuşmanız dinleniyor... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Devam ediyorum efendim. 
Muhterem arkadaşar, bu tazminatlar da, diğer konularda olduğu gibi, üst seviyedekilere faz

la, alt seviyedekilere az tutulmuş, 213 üncü maddeye ekli cetvelde, bütün birimlerde -emniyet sı
nıfında olsun, sağlık sınıfında olsun, eğitim - öğretim sınıflarında olsun- üst seviyede olanlara faz
la verilmiş, alt seviyede olanlara az verilmiş. Yani, bu işin temeli yanlış atılmış. 
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Aslında tazminatı, gece vakti devriye gezen polis memuruna, maaşı az olan, ama fedakârlığı, 
gayreti, yıpranması, can güvenliği de çok olan polis memuruna daha fazla vermek lazım. Emniyet 
Genel Müdürünün ve muavinlerinin ihtiyacı yok demiyorum; ama, bu işi tersine çevirmek, aşağı
dakine fazla, yukandakine daha az vermek lazımken -657 sayılı Kanun çıkarken bu tazminatlar 
zannediyorum yoktu, sonra yapılan değişikliklerle getirildi- öyle düşünülmüş ki, yine üst derece
den maaş alanlara daha fazla, alt dereceden maaş alanlara daha az verilmiş ve bu yanlışlık da de
vam ediyor. 

Biz bunu bugün düzeltmeye kalksak, kanunun insicamı bozulur. 213 üncü maddenin tamamı
nı ters çevirmek lazım. O maddeye göre tazminat alan bütün sınıflarda (sağlık, eğitim, emniyet, ad
liye vesaire) alt derecede, düşük derecede maaş alan görevlilere daha fazla tazminat vermek hak
kaniyetin icabıdır ve öyle olması lazımdır; ama, yine şimdi getirilen tasarıyla üst dereceden maaş 
alanlara daha fazla tazminat verilmektedir. Yalnız, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bir deği
şiklikle, "orta sınıf diyebileceğimiz başkomiser, komiser ve komiser muavinlerine daha da fazla 
bir artırım getirilmiş. Bunun da, ileride yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınması lazım. 

Muhterem arkadaşlar, emniyet görevlilerimizin maddî yönden desteklenmesi şarttır dedik. 
Bakınız, elinizdeki raporda var, son dört yıl içerisinde emekli olan 7 bin küsur emniyet görevlisi
nin yüzde 96'sı, hizmet süresini doldurur doldurmaz emekli olmuş. Demek ki, emniyet görevlile
rimiz, emekliliği biraz dört gözle bekler haldeler... Emekliliğini hak eden, hemen dilekçesini verip 
emniyet teşkilatından ayrılıyor. Bir bakıma haklıdır; çünkü, görev, zor görevdir; ama, zannediyo
rum, buna tesir eden bir mühim faktör de, emniyet görevlilerimizin yeterli maddî imkânlara kavuş-
turulamamalarıdır. Yeterli maaşı verirsek, zannederim gününü dolduran kaçmaz. Belki de tam fay
dalı olabileceği, görevinin en olgun zamanına erişmiş, daha da olgunlaşmış günlerinde bu arkadaş
larımız emekliliği tercih etmeyeceklerdir. 

Bizim bu tasarıyla ilgili bir önergemiz var; biraz sonra okunacak tasarı tek maddelik olduğu 
için, önerge üzerinde de söz almamak için, önergemizi şimdi kısaca ifade edeyim. 

Emniyet sınıfına dahil olmayan, ama emniyet sınıfına dahil olan personel gibi görev yapan 
teknisyenler, sağlıkçılar, eğitimciler var. Bunların tamamı, 10 bine yakın bir rakamı ifade ediyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, ta polis akamedisinden, işte, falan yerdeki atölyeye kadar 
görev yapan bu personele getirdiğiniz bu tasarıyla, herhangi bir tazminat verilmiyor. Biz, teklifi
mizde, emniyet teşkilatında çalışan diğer görevliler ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler jçin, bu 
teşkilatta geçen fiilî hizmeti on yıla kadar olanlara (on yıl dahil) yüzde 20'sine kadar bir tazminat 
talep ediyoruz, on yıldan fazla hizmeti olanlar için de yüzde 30'u nispetinde bir tazminat verilme
sini istiyoruz. 

Muhterem kardeşlerim, tabiatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde vazife yapan bütün 
görevlilerin hepsi emniyetçidir. Emniyet sınıfından sayılan-sayılmayan diye bir tefrik yaparsak; bir 
kısmına tazminat verir veya bir kısmının tazminatını artırır diğerine hiç tazminat vermezsek; o bün
ye içerisinde birtakım huzursuzluklar meydana gelir, küskünlükler meydana gelir. O ki, bu kadar 
fedakârlığı gösterebiliyoruz, şu bizim önergemize de lütfen kabul oyu verin, emniyet teşkilatında 
çalışan diğer sınıflara da -sağlık görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, öğretmen, teknisyen 
vesaire- bu tazminattan, az da olsa, yararlanma imkânını getirelim. 

Ben sözlerimi burada bitiriyorum; çıkarılacak olan yasanın, emniyet kuvvetlerimize, Emniyet 
Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum; ancak, yine ifade ediyorum : Verilen bu tazmi
nat azdır; inşallah, Hükümetimiz, kısa zamanda, bu tazminatta ve diğer parasal konularda emniyet 
güçlerimize yeni yeni imkânlar sağlar. 
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Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum; sağolun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. 

ANAP Grubu adına, Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun. 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek mad
denin emniyet mensuplarını ilgilendiren "zam ve tazminatlar" bölümünde değişiklik yapılmasıyla 
ilgili tasan üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

Sözlerime başlarken, toplumun huzuru ve vatanın bölünmezliği uğruna şehit düşen tüm em
niyet mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. 

Emniyet mensuplarımız, günün her saatinde, toplum huzuru ve ülke güvenliği için, canı pa
hasına, yılmadan görev yapmaktadırlar. Çalışma şartları son derece ağırdır. Bugün, bir emniyet 
mensubunun tuttuğu nöbeti, mesai saatlerinin yoğunluğunu ve moral faktörünü hesaba katarsanız, 
sosyal yaşantısına ayıracak hiç zamanı kalmadığını açıkça görürsünüz. Ne kendi geleceğine güven
le bakabilmektedir, ne de çocuklarına... Bütün bunlara, bir de içinde bulunduktan ekonomik güç
lükler eklendiğinde, emniyet mensuplarımızın ne büyük fedakârlık içinde görev yapmaya çalıştık
ları açıkça ortaya çıkacaktır. 

Özellikle son bir yıldır Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalarla memur maaşlan 
enflasyonun altında kalmış; emniyet mensuplarının da alım gücü yandan fazla -her memurun azal
dığı gibi- azalma göstermiştir. Son altı ayda enflasyon oranı yüzde 130'lara gelmişken, Hükümetin 
1994 yılı için memurlara vermeyi hedeflediği zam oranı yüzde 54'tür. Bunun da yüzde 54 olarak 
gerçekleşeceği henüz belli değildir. Memurların temmuz ayında yapılacak zammı beklemekten 
başka çareleri de maalesef kalmamıştır. Hükümet yıllık yüzde 406 faizli Hazine bonosu satarken, 
memura yılda yüzde 54 zammı reva görmektedir ki, bu da memura, ancak ölmemek için yaşama 
hakkını bile zor sağlamaktadır. 

Canı pahasına görev yapan emniyet mensuplarımız da, bu çok ağır ekonomik koşullar altın
da, maalesef, ezilmektedir. Siz Hükümet olarak, emniyet mensuplarına ve diğer kamu görevlileri
ne verdiğiniz gülünç zamlarla onları çok zor durumda bıraktığınız için, şu günlerde çok ihtiyaç 
duyduğumuz toplumsal huzuru, bu zamla bile sağlamak maalesef mümkün değildir; aksine, gittik
çe bozulan bu dengeler nedeniyle, toplumsal huzursuzluğu daha da artırmış olursunuz. Bunun için, 
genelde, adil bir şekilde, günün şartlarına göre, bütün kesimlere ve tüm memurlara hitap edecek şe
kilde, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu Hükümetin, gerek Hükümet Programında, gerekse Protokolünde, devlet memurlarıyla il
gili gerekli personel rejiminin kökünden halledileceği ve bu konuda da bir devlet bakanının görev
lendirildiği açıklanmıştı. Basında da zaman zaman yer aldığı gibi, Başbakanlıkça, personel rejimiy
le ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı ve yakın tarihlerde açıklanacağı, bir yıl önce beyan edilmiş
ti; maalesef bugün artık, memur, ölümle karşı karşıya gelecek şekilde ezilmekte ve sıkıntı çekmek
tedir; ama, henüz hiçbir yasal düzenleme yapılmamaktadır. 

İlk önce, yargı organı mensupları hâkim ve savcıların zam ve tazminatları artırılarak gerekli 
düzenlemeler yapıldı. İkinci olarak, yükseköğretim kurumu üyelerinin zam ve tazminatları Plan ve 
Bütçe Komisyonundan geçerek M§eclis gündemine girdi. Şu anda da emniyet mensuplarına, diğer 
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memurlardan farklı şekilde yaptıkları hizmet gereği, bir imkân sağlamak için, onların zam ve taz
minatlarını artıran bu kanun teklifleri ve tasarısı getirilmiştir, Bu konuda emeği geçen 3 milletve
kili arkadaşımıza, bu teklifleri hazırladıkları için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 657 sayılı Yasanın genel düzenlemesi bir tarafta kalsın; Hükümetin bir ha-
zırlığıyla ilgili, bugünkü Milliyet Gazetesinde yer alan bir haberde, bakınız ne deniyor : "Memur
lar dikkat, zorunlu emeklilik kararnamesi geliyor. Mezarda emeklilik Başbakanlıkta..." Bu habere 
göre, Hükümet tarafından bugün bir kararname hazırlanarak, 25 hizmet yılını dolduran bayan me
murlar ve 30 hizmet yılını dolduran erkek memurların, yıllarca şerefiyle, haysiyetiyle, gururuyla 
hizmet veren devlet memurlarının, hiçbir şarta bağlı olmaksızın resen emekli yapılacağına dair is
tihbaratlar aldık. Ancak, tabiî ki, bu, sadece son çıkan yetki yasasına dayanılarak hazırlanabilirdi; 
ama, çok şükür ki, Türkiye'nin en büyük yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, bu yetki yasası 
için, bugün, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Böylece de, memurların bu konuda rahatlaya
caklarını ümit ediyorum. Tahmin ederim ki, daha önce 1992 yılında getirdiğiniz yanlış bir emekli
lik yasası gibi, yine yanlış şekilde bir düzenleme getirmezsiniz. O yasayla, 20 hizmet yılını doldu
ranlara emeklilik hakkı verilmiştir ve Türkiye'deki tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının -mensupla
rının o erken emeklilik yasası nedeniyle emekli olmalarından dolayı- aktuaryel dengeleri maalesef 
bozulmuştur. Bugün, Türkiye'de, artık, iki çalışan, bir emekliye bakmaktadır. Türkiye'nin buna ta
hammülü.olmadığı, bugünkü ekonomik krizden de çok açıkça anlaşılmaktadır. Bu sekide bazı in
ce hesaplar yapılarak, istihdam alanını daraltmamak için, yıllarca şeref ve haysiyetiyle hizmet yap
mış olan kişilere sahip çıkınız. 

Daha önceleri bir usul vardı. Devletten emekli olan bir kişiye, kuruluşun genel müdürü veya
hut da bakanı bir takdirname verirdi; o da, yaptığı hizmetlerinden dolayı onu bir emeklilik şükran 
belgesi olarak evinin bir köşesine asardı; ama siz, bu şekilde bir yasa tasarısı getirirseniz, resen 
emekli olan kişilerin çoluk çocukları, gelecekte, "acaba babam bir suç mu işlemişti, 25-30 yıl hiz
met verdikten sonra bu şekilde emekli edildi" diyecek ve onun için, bu işlem, bir kara leke olacak
tır. Gerek memur gerekse işçi için, lütfen, resen emeklilik konusunun artık tarihe karışmasını isti
yoruz. Bu konuda Hükümetin bir daha yanlış bir adım atacağına ihtimal vermek istemiyoruz. 

Bunun yanında, emniyet mensuplarının tazminatlarını günün gerçeklerine göre, çok az da ol
sa, artırmayı amaçlayan bu kanun teklifini destekliyoruz; çok yetersiz bulmamıza rağmen, emniyet 
mensuplarının bütçelerine, bir damla da olsa, katkısı olacağı için desteklediğimizi beyan etmek is
teriz. Zaten biz Anavatan Partisi olarak, terörle mücadele eden asayiş ve güvenlik kuvvetlerimizin 
ihtiyaç duyduğu desteği her zaman vermişizdir; bundan sonra da bu gibi konularda destek verece
ğimizden emin olmalarını istiyoruz; çünkü, onlara güveniyoruz. 

Bir şeyi vurgulamadan geçemeyeceğim: Özel televizyon kanallarında -hani, resmî televizyon 
kanalları, Hükümetin kanalı olduğu için, vermiyor da- sık sık izlediğimiz gibi, şehit düşen emniyet 
mensuplarının ailelerine yapılan nakdî yardımlarda bürokrasinin çıkardığı akıl almaz güçlükler 
üzüntü vericidir. Şehit düşen emniyet mensuplarının ailelerine ve çocuklarına sahip çıkılması hu
susunda, Sayın Bakanın, hassas dikkatlerini bir kez daha çekmek istiyoruz. Bu acılı, dertli ailelere 
devlet her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır; bu konuda en ufak bir ihmal dahi sözkonusu olma
malıdır. Her emniyet mensubu, ailesinin geleceğinden kuşku duymadan huzur içinde görev yapa
bilmelidir. Bunun için, emniyet mensuplarının aile bireylerine mutlaka sahip çıkılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız, bu kanun teklifini görüşürken, bir konuya daha dikkatinizi çek
mek istiyorum : Meclis gündeminin 206 ncı sırasında bulunan emniyet mensuplarının zam ve taz
minatlarının artırılmasıyla ilgili bu I^anun teklifi ve hemen arkasından, 207 nci sırada yer alan 656 
sıra sayılı sağlık çalışanlarının tazminatlarının artırılmasına ilişkin kanun teklifi birbirlerini takip 
etmekte idi. Yani, şu anda görüşmekte olduğumuz 654 sıra sayılı teklif emniyet mensuplarının, he-
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men onun arkasından gelen 656 sıra sayılı teklif de sağlık çalışanlarının zam ve tazminatlarına iliş
kin olarak 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddede bir değişiklik geti
riyor. Burada büyük bir çifte standart uygulanmaktadır! 

Değerli arkadaşlar, emniyet mensuplarımız bizim her şeyimiz; ama, sağlık personeli de Türk 
Milletinin her şeyi değil midir? Özellikle, sağlık çalışanlannı ilgilendiren yasa maddesinin "zam ve 
tazminatlar" bölümünün direkt olarak gündeme alınması için Yüce Meclis oy kullanmıştır. Doğru
dan Meclis gündemine alındığına göre, bu hususun da bu tasarıya eklenmesiyle ilgili önergeleri
miz vardır, bu konuda da bize destek vereceğinize kesinlikle inanmaktayım. Bugün Hükümet, TRT 
l'de, sabahleyin, Hükümetin reklamcısı olarak izlediğimiz Can Okanar ve Cüneyt Canver'e 45'er 
milyon lira para verirken, lütfen, sağlık personeline de gerekli ödemeyi yapmayı düşünsün! 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Çünkü, sağlık her şeyin üstündedir. Sağlık çalışanlarını emniyet mensuplarından ayırmamız 
mümkün değildir. Her şeyin başı sağlıksa, neden sağlığı ihmal ediyorsunuz? Sağlık çalışanları da 
emniyet mensupları gibi her türlü fedakârlığa göğüs gererek görev yapmaktadırlar. Onların da ça
lışma şartlan son derece ağırdır ve onlar da günün her saatinde görev yapmakta, emniyet mensup
ları gibi, hastanelerde ve polikliniklerde devamlı olarak nöbet tutmaktadırlar. Üstelik, bırakın enf
lasyona yenik düşmelerini, geçmiş yıllardaki haklarını dahi alamıyorlar. 

Sayın Maliye Bakanı demin burada idi, kendisinin dikkatini çekmek istiyorum: Bu sene Plan 
ve Bütçe Komisyonunda sağlık çalışanlarına "nöbet ücreti" olarak ilave bir ücret verilmesini öner
miştik; kendileri de büyük ilgi göstermişlerdi. Bu husus bütçe kanununda yer almasına rağmen, Sa
yın Bakan, maalesef henüz bir tebliğ yayımlamamıştır ve altı aydan beri de sağlık çalışanları, nö
bet tazminatlarını alamamaktadırlar. 

Bunun yanında, tabiî ki hastaneler, yeşil karttan dolayı alacakları ile Bağ-Kur ve SSK'dan 
olan alacaklarını da tahsil edemediğinden, döner sermayelerinde gerekli para ve ödenek dönmedi
ğinden, sağlık çalışanları, şu anda döner sermayelerden de pay alamamaktadırlar. "Aldım verdim" 
diyen hastaneler de, çok cüzi miktarda döner sermaye payı dağıtmaktadır. 

Bunun için, sağlık çalışanları ile emniyet mensuplarının durumlarını ayırmak çok yanlış olur. 
Bu iki kanun teklifi gündemde peşpeşe yer almışken, 206 ncı sıradakini işleme koyup, 207 nci sı
radaki kanun teklifini geride bırakmanın ne derece doğru olacağını anlamak mümkün değildir. 

Tabiî, bütün bunlar, sağlık çalışanlarının gelirlerinde önemli kayıplara neden olmuştur. Mük
tesep haklannı bile kaybeden sağlık personelimizin mağduriyetlerini bugünkü döner sermaye pay
larıyla -demin de bahsettiğim nedenlerle- gidermek de mümkün olmadığı için, bunların zam ve taz
minatlarıyla ilgili yasanın da bu yasayla beraber acilen çıkmasında büyük yarar vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her iki kanun teklifinin de birleştirilerek görüşülmesi, 
sağduyunun bir gereğidir. Devletin kurallarını bozarak devletin kurumlarını bölmeyelim. Devletin 
kurumlan bir bütündür; devletin organları bir bütündür; emniyetiyle, eğitimiyle, asayişiyle hepsi 
bir bütünlük içerisinde mütalaa edilmelidir. 

Bu Personel Kanunu, artık perakende bir kanun oldu; bastıranlar veyahut da ilgili siyasî organ
ları zorlayabilenler değişiklik yasaları çıkarmaktadır; önce yargı organları mensupları çıkardılar, 
şimdi sırada YÖK üyelerinin kanunları var ve bir de önümüzde sağlık çalışanlarıyla ilgili mevzu var. 

Sağlık gibi, insan hayatının vazgeçilmez önemli bir konusuna hiçbirimizin duyarsız kalama
yacağımızı... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Saat kaç Sayın Hatinoğlu?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Artvinli, saat kaç olursa olsun... 
BAŞKAN - Efendim, daha 5 dakika süreniz var. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Benim daha vaktim var. 
Sayın Artvinli, hem de benim vilayetimin adını taşıyorsunuz soyisminizde!.. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Zam çıkacak... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Zam yarın sabahtan itibaren çıkacağı için yetişti

ririz, yani saat 24.00'e kadar yetiştiririz zammı, daha çok vaktimiz var... 
Bütün bu nedenlerle, bu tasarıya karşı olmadığımızı beyan ettik; bu kanunun yanındayız; Plan 

ve Bütçe Komisyonunda da destekledik. 
Bakınız, sayın milletvekili arkadaşlarımızdan Sayın İsmail Köse, Sayın Hasan Basri Eler ve 

Sayın Rauf Ertekin'in hazırladığı kanun teklifleri vardı. Hükümetin hazırladığı tasarının "zam ve 
tazminatlar" bölümündeki oran, Emniyet Genel Müdürü için yüzde 115'ti; ama, biz Plan ve Bütçe 
Komisyonunda anlaşarak, emniyet mensuplarının mağduriyetini biraz daha önlemek için bunu yüz
de 125'lere çıkardık. Diğerlerinde de oran itibariyle, birinci sınıf emniyet mensuplarında yüzde 
115'e doğru olmak üzere, belirli bir yükseltme yapıldı. 

Şimdi, burada ne kadar samimî olduğumuz açıkça ortada. Sağlık personelinin yasası da bu 
yasanın aynısıdır; sadece, biri sağlık, biri emniyet mensuplarıyla ilgilidir. Bir paragraflık değişik
lik önergemizi hazırladık; önergemiz makama gelmişür. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ile sağlık personelinin zam ve tazminatlarıyla ilgili teklifin bir
leştirilmesi gerekir ve bunun da Meclis gündemine alınması için Yüce Meclis olumlu oy kullandı 
ve doğrudan gündeme aldı. Doğrudan gündeme aldığınıza göre, şimdi bu yasa tasarısıyla birleştir
mede yine çifte standart mı kullanacağız? Bu konuda bütün milletvekili arkadaşlarımın desteğini 
bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksınız, 1993 yılında, sağlık personeli, Kızılay'a doğru bir 
uyan yürüyüşü yapmak üzere Dışkapı Sosyal Sigortalar Hastanesinde toplantı yaptı. Değişik par
tiden milletvekilleriyle birlikte biz oraya gittik. Bu milletvekillerinden burada o toplantıya katılan 
arkadaşlarımız var; İbrahim Bey de vardı. Bu Bakanlıkta yıllarca hizmeti geçen insanlar olarak ora
da şunu dedik: "Değerli sağlık çalışanları, siz 1990 yılında Sağlık Bakanlığında da sağlık gömlek
lerini çıkardınız, ama mesele çözülmedi. Bu mesele sokakta çözülmez. Bu meseleyi biz Büyük Mil
let Meclisinin sağduyusuna götüreceğiz; biz bu meseleyi milletvekillerimize anlatacağız." Biz bu 
şekilde, yürüyüş yapılmasına engel olmaya çalıştık; arkadaşlarımızı ikna etmeye çalıştık ve netice
de bu konudaki düzenlemeyi yaptık* önünüze getirdik; doğrudan gündeme alınması için Yüce Mec
lis ilgi gösterdi ve bu konuda oy kullandınız. Şimdi bunun da bu tasarıyla birleştirilmesi için, yine, 
Yüce Meclisten, tüm sağlık çalışanları adına destek bekliyoruz. 

Bütün bunların yanında, çok güç şartlarda çalışan emniyet mensuplarımızın da daha fazla va
kit kaybedilmeden zam ve tazminatlarına kavuşmasını diliyor, tasarının hayırlı uğurlu olmasını di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.20 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.30 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Cengiz Üretmen (Manisa) 

• - . © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

32. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kü
tahya Milletvekili RaufErtekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306, 
21417) (S. Sayısı: 654) (Devam) 

BAŞKAN - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İhsan Saraçlar; buyurun. 

Konuşma süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, sayın arkadaşla

rım; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Devletimizin, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için, 
gece gündüz demeden bizleri bekleyen, mal ve can emniyetimizi koruyan değerli emniyet mensup
larımız için, çok da yüksek olmayan bu rakamlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
parti gruplarının tüm temsilcilerinin olumlu bir şekilde beyanda bulunmuş olmalarını şükranla kar
şılıyorum. Dileğim, inşallah, bu bir başlangıç olur ve ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren bütün me
selelerde bundan sonra aynı konsensüsü, hiç olmazsa asgarî müştereki sağlayabiliriz. Bu itibarla, 
bir defa daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, kanun tasarısının hazırlanmasında büyük gayret gösteren Sayın İçişleri Bakanımı
zı, tasarıyı Yüce Meclise sunan Hükümetimizi ve bunlarla birlikte, teklif sahibi arkadaşlarımızı da, 
bu kadirşinas hareketlerinden dolayı kutluyorum. 

Tasarının detaylarına girmiyorum, tasarının maddeleri görüşülürken bunlar nasıl olsa ifade 
edilecektir. 

Bu tasarının emniyet mensubu arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum, saygılarımı su
nuyorum. 
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Sağolunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 

Gruplar adına başka söz istemi?.. Yok. 

Şahısları adına; Sayın Koray Aydın, Sayın Esat Bütün ve Sayın Musa Demirci söz istemişlerdir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Şahsım adına ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sizi de kaydediyorum efendim. Konuşan olmazsa, size de söz verebilirim. 

Şahsı adına, Sayın Koray Aydın; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 

KORAY AYDIN (Trabzon) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; sözlerime başlarken hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısının, ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum da göz önüne alınırsa, 
oldukça büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü, emniyet teşkilatına mensup olan 
bütün arkadaşlarımız, bugün oldukça büyük bir görev ifa etmektedirler. Bu insanların, bugün ülke
mizin içinde bulunduğu durumda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda çok büyük bir özve
riyle görev yaptıklarını dikkate alırsak, onların mütenasip bir ücretle bu görevlerini sürdürmeleri de 
ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bu insanlar, özellikle halkımızla içice görev yapan konumda olduklarından, devletimizin şef
katini ve büyüklüğünü halkımıza aktarmada çok büyük vazife yapmaktadırlar. Bu görevlerini yük
sek bir vatan aşkıyla ve büyük bir memleket sevgisiyle sürdürdüklerini de biliyoruz. Özellikle 
güney doğuda görev yapan emniyet mensuplarımızla çeşitli defalar görüşmelerimiz oluyor. Onla
rın, orada görev yaptıkları süre içerisinde, memleketlerine olan sevdalannı ve aşklarını yakından 
müşahede ettiğimizden, ifa ettikleri görevi de büyük bir kahramanlık olarak addediyoruz. Bu insan
larımızın, bugün mevcut konumlarına uygun bir ücretle çalıştırılmadığını da biliyoruz. Dolayısıy
la, bugün görüşmekte olduğumuz kanunda yapılacak olan değişiklikle, bu insanların tazminatların
da yapılacak iyileştirmeleri de, bu manada atılmış olumlu bir adım olarak gördüğümüzü ve tasarı
yı desteklediğimizi ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

İkinci kişisel sözü Sayın Esat Bütün'e veriyorum. 

Süreniz 10 dakikadır; buyurun efendim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktinizi almamak 

için konu üzerinde fazla durmayacağım. 
Özellikle, bu kanun tasarısını hazırlayan arkadaşlarıma veHükümete teşekkür ediyorum. Ger

çekten, çok büyük bir mağduriyet gideriliyor. Çünkü, emniyet mensupları, günde i2 saat çalışan 
memurlardandır. Bu 12 saatlik mesai karşılığında da çok az bir fazla mesai alabiliyorlar, genellik
le de mesaisiz çalışıyorlar. 

Diğer önemli bir husus da şudur: Güvenlik güçlerimiz, bayram, pazar, tatil demeden, genel
likle bütün insanların dinlendikleri günlerde canları pahasına çalışıyorlar. Çünkü, o günler, daha 
çok olağanüstü günler oluyor ve o günlerde birçok olaya müdahale etmek morunda kalıyorlar; ge-
ce-gündüz çalışıyorlar. O nedenle, bu konuda yapılması gereken az bile. 
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Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum : Bir arkadaşımız da söyledi, şimdi Türki
ye'de hayat şartları gerçekten zor konuma geldi. Özellikle polis ve bekçilerde tazminat oranının dü
şük tutulması, bence iki açıdan sakıncalı; çünkü, zaten bunlar az para alıyorlar. Yani, belli derece 
ve kademelere yükselmiş insanlar, bir taraftan lojman hakkından yararlanırken, bir taraftan, ma
kam, araba gibi diğer birtakım imkânlarından yararlanırken, alt kademedeki memurlar, polisler, 
hem daha uzak yerlerde, hem de kirada oturmak durumuyla karşı karşıyalar. Aslında, alt kademe-
lerdekilere biraz daha fazla verilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu, diğerlerine veril
memesi anlamına gelmez. 

Bir başka önemli hususa gelince : Bugün -özellikle en son dönemde- emniyet camiası özel
likle mülkî camia ile içiçedir. Korkarım ki, bir kaymakamla, bir emniyet müdürü arasında veya bir 
valiyle, bir emniyet müdürü arasında bir uçurum meydana gelir veya bir denge oluşur;,o konuda 
bir sıkıntı olabilir. O konuda bir çalışma var mı yok mu; onu bilemiyorum. Çünkü, mülkî amirler 
de birçok konuda emniyet görevleri yapıyorlar. * ' • 

Emniyetimizde çalışan sivil memurlar var; yani, emniyet sınıfından olmayıp, emniyette çalı
şan memurlar var. Aynı şekilde, yine onlar da emniyetle direkt ilgili insanlar, onlara da bir tazmi
nat verilmesi hususunun düşünülmesi gerekirdi. 

Tasarının emniyet camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Vatanı beklerken hayatlarını kaybe
den bütün emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, adının açıklanmasını istemeyen bir milletvekili arkadaşımız karar yeter

sayısı istemiştir. Karar yetersayısı arayacağım. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı olmadığı için, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.40 

© 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 22.52 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Cengiz Üretmen (Manisa) 

- © — — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

V. ~. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

32. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kü
tahya Milletvekili RaufErtekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306, 
21417) (S. Sayısı: 654) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yetersayısını hangi milletvekili is

tedi? 
BAŞKAN - Sizi ilgilendirmez, ben resen de arayabilirim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Nasıl ilgilendirmez?.. 
BAŞKAN - Efendim, Anayasanın 96 ncı maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üç

te biri ile toplanır, dörtte birinin bir fazlasıyla karar verir. Bu, açık ve kesin hüküm. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Siz istiyorsunuz yani? 
BAŞKAN - Hayır efendim, ben istemiyorum... Bir milletvekili arkadaşım... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Milletvekillerini zan altında bırakma... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Ben sizinle tartışmam. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-İsmini açıkla. 
BAŞKAN - Ben her konuda size açıklama yapmam. Arkadaşın birisi bana pusula göndermiş, 

"karar yetersayısını istiyorum" diyor. 
Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü 

üzerinde yapılan müzakereler bitmiş, maddelere geçilmesi sırasında karar yetersayısı aranmıştır... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yeniden karar yetersayısını arayacağım... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, usulle ilgili bir şey söyleyeceğim... 
BAŞKAN - Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Karar yetersayısı var efendim. İtiraz eden kim? 
BAŞKAN - Karar yetersayısı yoktur... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Efendim, sayalım; arkadaşlar sayıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Beyler, ne diyorsunuz siz yahu! Karar yetersayısını arkadaşlar arıyor. 
Efendim, bir daha sayalım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, karar yetersayısını isteyen kim var? 
BAŞKAN - Oturur musunuz yerinize!.. Oturur musun yerine!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bütün milletvekilleri el kaldırıyor... 
BAŞKAN - Lütfen oturur musun yerine!.. Otursana yerine! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Herkes el kaldırıyor. 
BAŞKAN - Efendim otur yerine!.. Otur yerine! 
Karar yetersayısı Anayasanın açık hükmü; arayalım. 
Maddelerine geçilmesini kabul edenler... Lütfen sayalım. 
Bu Mecliste 10 kişi varsa, 10 kişi maddelerine geçilmesini kabul ederse, olur mu arkadaşlar 

yahu! Arkadaşımız sayıyor arkadaşlar. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Karar yetersayısını isteyen kim? 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Karar yetersayısını kim istedi? 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Başkan istedi. Başkan kanunun çıkmasını istemiyor. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Polis düşmanı! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. Ara verildiği takdirde ka

rar yetersayısı bulunamayacağı anlaşıldığından... 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Çifte standart uyguluyor, böyle Başkan mı olur yahu! Mec

lis Başkanına şikâyet edeceğim. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Kim istedi karar yetersayısını, onu niye açıklamı

yorsunuz? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, karar yetersayısını aradık, yok. Arkadaşımız saydı. (Gürültüler) 

• SÜLEYMAN HATİNOĞLU - Kim istedi karar yetersayısını, kim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Buluruz Baş

kan, buluruz. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Kamer Bey, kim istedi karar yetersayısını? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakın, şurada hukuk denen bir şey uyguluyoruz; (Gürültü

ler) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hayır uygulamıyorsunuz, keyfinize göre hareket edi

yorsunuz. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu böyle şey? 
BAŞKAN - ... otoyol sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmeyerek devleti zarara uğrattığı 

iddiasıyla... 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - Ara verelim efendim. 
BAŞKAN - Beyefendi, lütfen. Yok karar yetersayısı... 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - 2 kişi eksik efendim. 
BAŞKAN - 2 kişiyle 10 kişi arasında fark var mı? 
Birleşime 10 dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.58 

0 — 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.07 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

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

32. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kü
tahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11679, 2/287, 2/306, 
2/417) (S. Sayısı: 654) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda maddele
re geçilmesini oylarken karar yetersayısı bulunamadığı için iki defa ara verilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım : Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : . 
Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü madde
sinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "D- Emniyet Hizmetleri Tazmi
natı" bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 
1. Emniyet Genel Müdürü için % 125'ine, 
2. 1 inci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 115'ine 
3. 2 nci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 100'üne, 

4. 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 95'ine, 

5. 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 90'ına, 
6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 80'ine, 
7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 70'ine, 

8. Komiser kadrosuna atananlar için % 65'ine, 
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9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 60'ına 

10. Diğerlerinden; 

- 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atananlar için % 55'ine 

- 5,6 ve 7 nci derece kadrolara atananlar için % 50'sine 

- 8,9, 10 ve 11 inci derece kadrolara atananlar için % 45'ine 

b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 
35'ine 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, bir izahatta bulunabilir mi
yim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabi
atıyla, yüzde nispetleri okunurken, daha evvelki mevcut puanlar burada yazılmadığı için ne oldu
ğu bilinmemektedir. Ben onu ifade edersem mesele daha kolaylıkla anlaşılacaktır; 

Genel Müdür için mevcut puan yüzde 93'müş, tasanda bu yüzde 115 olarak teklif edilmiş ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da yüzde 125'e çıkmış. Esasında 93 puan var; yani bu, yüzde 93'ten 
yüzde 125'e çıkmış.Gene, 1 inci sınıf Emniyet Müdürü için daha önceki puan yüzde 87 imiş, daha 
sonra tasarıda bunun yüzde 110'a çıkması teklif edilmiş, Komisyon ise bunu yüzde 115 yapmış. 

2 nci sınıf Emniyet Müdürü için gene, mevcut puan yüzde 75 imiş. Hükümet tasarısında buna 
16 puan ilave edilerek yüzde 91 'e çıkmış, burada da yüzde 100 olmuş. 

Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi almak istemiyorum; gene, mesela başkomiser için puan 
yüzde 30 imiş, tasarıda bu 20 puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarılmış, ondan sonra da Plan ve Büt
çe Komisyonu buna biraz daha ilave yapmış ve yüzde 70'e çıkmış. Yani, mebdeinden itibaren de
ğil bu yüzdeler, zaten mevcut, sadece mevcudu artırarak gidiyor. Biraz evvel arkadaşlarım bu hu
susu koridorda da sordular, onun için izahat vermek zarureti hâsıl oldu. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, emniyet görevlilerine bir tazminat verilmektedir. 
Bunu da Grup olarak uygun görüyoruz. 

Bu tasarıyı İçişleri Komisyonunda da görüşmüştük. Bizim arzumuz, isteğimiz şudur: Alt kad
roda bulunan, bilhassa bekçi kadrolarındaki insanlann maaşı zaten çok az. Maaşının az olmasından 
dolayı bunların puanını İçişleri Komisyonunda yüzde 40 olarak kabul etmiştik; ama bu yüzde 35'e 
indirilmiş; yani daha da azaltılmış. Türkiye'de zaten ücret dengeleri maalesef çok anormaldir 2,5 -
3 milyon lira ücret alan insanlar var, 20-30 milyon lira ücret alan insanlar var. Onun için, alt kade
medeki insanları daha çok desteklemek gerekiyordu, burada bu noksanlıklar var. 

Yalnız, bundan önce yine bizim komisyonumuzda, emniyet görevlileri için, yani polisler için 
fazla mesai ücreti öngörülmüştü; ülkenin her tarafında, bilhassa dağda gezen veya mahallede ge
zen, fiilî hizmet yapmak mecburiyetinde kalan, arazide çalışanlara fazla mesai ücreti verilecekti. 
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Fazla mesaiyle ilgili tasan kanunlaşmadan, bu kanun tasansı geldi. Asıl o fazla mesaiyle ilgili ta
san kanunlaştığında, durumu daha iyi ayarlayacaktı. 

AHMET SEZALÖZBEK (Kırklareli)-Hayırlı olsun, hayırlı olsun... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - İnşallah hayırlı olacaktır. (DYP sıralanndan gü

rültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bir konuyu daha vurgulayarak ineceğim, fazla 

tedirgin olmayınız. 
Yine bu kürsüden çok müdafaa ettiğimiz bir husus vardı; valilere ve kaymakamlara makam 

tazminatı verilmesi hususu. Belirlenen 1 500 puandı, 1 500 puanın karşılığı da 2 milyon liraydı. O 
zaman, "bütün kaymakamlara bunu verelim" dedik. Bu Meclis ve bilhassa iktidar, ısrarla "hayır" 
dedi. Maliye Bakanımızla da konuştuk, "Onlara veremeyiz, hepsine verirsek mümkün değil" dedi, 
yalnız 1 inci derecedeki vali ve kaymakamlara verildi. Oysa, bu tazminat tamamına verilmeliydi; 
çünkü, bugün bir kaymakam farklı bir para, hemen yanındaki bir kaymakam farklı bir para almak
tadır. Bu miktar da çok cüzi ve az olmasına rağmen, vali ve kaymakamlann tamamına verilmedi. 

Elbette ki, biz buna karşı değiliz; ama, adil bir ücret dengesinin bu ülkede kurulması şarttır. 
Hayırlı olsun efendim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 654 sayılı Kanun tasansmın 1 inci maddesine aşağıdaki metnin eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Akın Gönen * ismail Köse 

Manisa Erzurum 
Cemal Özbilen Mehmet Batallı 

Kırklareli Gaziantep 
M. Sabri Güner Mehmet Cebi 

Kars Samsun 
Yahya Uslu Mehmet Gazioğlu 

Manisa Bursa 
Haluk Mütfüler 

Denizli 
"23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra ge

len "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "E) Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Tazminatı" 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

E) Mülkî idare Amirliği Hizmetleri Tazminatı: 
Mülkî idare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 
a) Müsteşar için yüzde 200'üne, 
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b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Valiler, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkam, Birinci Hukuk 
Müşaviri, genel müdürler için yüzde 190'ma, 

c) Mülkiye müfettişleri için yüzde 175'ine, 

d) Diğerlerinden; 

- 1 inci derecenin dördüncü kademesinden maaş alanlar için yüzde 170'ine, 

- 1 inci derecenin bir, iki ve üçüncü kademelerinden maaş alanlar için yüzde 160'ına, 

- 2 ve 3 üncü dereceden maaş alanlar için yüzde 125'ine, 

- 4, 5, 6 ve 7 nci dereceden maaş alanlar için yüzde 90'ına" 

Kaymakam adayları için yüzde 75' ine 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 654 sıra sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü madde

sinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "D. - Emniyet Hizmetleri Taz
minatı" bölümünün 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan 
Samsun Sakarya 

İsmail Köse Nihat Matkap 
Erzurum Hatay 

Ekrem Ceyhun Mehmet Cebi 
Balıkesir Samsun 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Madde 2. - Bu Kanun 15.11.1994 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 654 sıra sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şelcilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Bahattin Elçi Şinasi Yavuz 

Bayburt Erzurum 
Hüseyin Erdal Lütfü Esengün 

Yozgat Erzurum 
Şaban Bayrak Ali Oğuz 

Kayseri İstanbul 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Buyurun. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bir noktayı arz etmek istiyorum. Biraz evvel 
okunan ve bizim imzamızı taşıyan önergemiz yürürlük maddesiyle ilgilidir. Bir yanlışlık olmasın 
diye arz ediyorum. 

BAŞKAN - Kaçıncı maddeyle ilgili? 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yürürlük maddesiyle İlgilidir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 654 sıra sayılı Yasa Teklifinin 1 inci maddesine aşağıdaki teklifin eklen

mesini arz ederiz. 

Süleyman Hatihoğlu İsmail Sancak 

Artvin İstanbul 
M. Rauf Ertckin Ersin Taranoğlu 

Kütahya Sakarya 

Murat Başesgioğlu Halil İbrahim Özsoy 

Kastamonu Afyon 

Faruk Saydam 
Manisa 

Madde 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213'ten sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" 
başlıklı değişik ek maddesinin "II - Tazminatlar Bölümünün" "a) Özel Hizmet Tazminatı" fıkra
sının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ~ 

1. Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan, 

1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim gören okul mezunları için yüzde 160'ına; 

2. Dört yıldan aşağı yüksek öğrenim veren okul mezunları için yüzde 130'una; 
3. Lise dengi meslekî öğrenim veren okul mezunları için yüzde 90'ına; 

4. Yalnızca sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan ortaokul dengi meslekî 
okul mezunları için yüzde 70'ine; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 654 sıra sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

BahattinElçi Şinasi Yavuz 

Bayburt Erzurum 

Hüseyin Erdal Lütfü Esengün 

Yozgat Erzurum 

Şaban Bayrak Ali Oğuz 

Kayseri İstanbul 

MADDE 1. - 23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü madde
sinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "D) Emniyet Hizmetleri Tazmi
natı" bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi eklenmiştir. 

c) Emniyet teşkilatında çalışan diğer görevliler ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler için, bu 
teşkilatta geçen fiilî hizmeti; 
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1. On yıla kadar olanlar (on yıl dahil) için yüzde 20'sine, 

2. On yıldan fazla olanlar için yüzde 30'una, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesine (c) bendi olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Rauf Ertekin M. Vehbi Dinçerler 

Kütahya Ankara 
Süleyman Hatinoğlu Faruk Saydam 

Artvin . Manisa 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
c) Diğer hizmetlerde çalışanlar için yüzde 30'una, 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın İsmail Köse ve arkadaşlarının verdiği önerge, 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" baş
lıklı ek maddenin (E) mülkî idareler bölümüyle ilgili. 

Şimdi Sayın Komisyona soracağım; biliyorsunuz bizim bir uygulamamız var, yeni bir teklif ya 
da tasarı biçiminde olması gereken önergeyi bizim işleme koyabilmemiz, Komisyon çoğunluğunun 
komisyon sırasında bulunması ve bunu kabul etmesine bağlıdır; aksi takdirde bu yeni bir teklif ola
cağı için işleme koymamız mümkün değildir. 

Sayın Komisyon, çoğunluğunuzu bularak bu önergeyi kabul ediyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, yu

karıdaki ibareyle aşağıdaki farklı şeyler; izin verirseniz aşağısını okuyacağım... 

BAŞKAN - Nerede efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - İmzaların üstün-

dekini yanlış yazmışlar, yeni madde ilavesi şeklinde yazmışlar; ama, aşağıda öneri bölümünde şöy
le diyor : 23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden son
ra gelen "Zam ve Tazminatlar, başlıklı ek maddesinin (E) "Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Taz
minatı" bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif ediliyor. Bu itibarla... 

BAŞKAN - Ama, hem Hükümet teklifinde hem de Komisyondan gelen metinde sadece em
niyet sınıfı var. 213 üncü maddeye bakalım : 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Orada mülkî ida
re amirleri hizmetleri tazminatı var efendim. 

BAŞKAN - Efendim var da; 213 üncü maddede zam ve tazminatlar, zamlar, tazminatlar di
ye geçmiş; ondan sonra eğitim sınıfı var, din hizmetleri var, eğitim hizmetleri var, avukatlık hiz
metleri var; yani bu bir teklif niteliğindedir, yeni bir tasarı niteliğindedir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Teklif değil efendim, (E) bendi; başka bir şey değil 
(E) bendi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Bir dakika efen
dim. 
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Sayın Başkan, izin verir misiniz... 

BAŞKAN - Efendim, sizin söylediğiniz (E) bendi, ayrı bir olay. Arkadaşım, burada doğru bir 
şey yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar uyguladığımız kurallar var, niye zorluyorsunuz. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - (E) bendi bu. Yanlış mütalaa ediyorsunuz. 
BAŞKAN - (E) bendi var, altında başka bentler de var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 
izin verir misiniz; buradaki teklif, yeni bir madde ilavesi niteliğinde değildir. Sadece... 

BAŞKAN - Efendim bakın (D) emniyet hizmetleri; sizin getirdiğiniz tasarı... 

Buyurun söyleyin, açıklayın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Burada metne ye

ni bir madde ilave edilmiyor; sadece mevcut bir madde ki o nedir; "Mülkî İdare Amirliği Hizmet
leri Tazminatı" bölümünün değiştirilmesi teklif ediliyor. 

BAŞKAN-Tamam efendim, ben de onu diyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sizin dikkatinizi 
çekerim, ikisi farklı şeyler. Ek madde ya da yeni madde niteliğinde değildir. Eğer yeni bir madde 
ya da ek bir madde niteliğinde olsaydı, Sayın Başkanın söylediği doğru olurdu. Bu itibarla, şu tek
lifte, bizim inancımıza göre, usule, İçtüzüğe aykırı her hangi bir şey yoktur; ama, Yüce Meclis ka
bul eder etmez, o ayrı bir hadise. 

BAŞKAN - Efendim, iş Yüce Meclis meselesi değil; mesele bugüne kadar yapılan uygulama
lardır. 

Sayın Başkan, gülmeye gerek yok, bakın : Gelen teklifte, zam ve tazminatlar başlıklı ek mad
dede emniyet hizmetleri; siz bunlara bir de ne getiriyorsunuz, idarî hizmetleri getiriyorsunuz. Bu
rada eğitim hizmetleri de var, din hizmetleri de var. Bunların her birisi ayrı ayrı yeni bir teklif ve 
tasarıyı gerektiren nitelikte tekliflerdir. - . - ' ' . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Hayır. 

BAŞKAN - Efendim, hayır demeyin, bizim uygulamalarımız var. 
Siz çoğunluğu bulursanız ve önergeye katılırsanız bunu müzakereye açacağım; yoksa işlem

den kaldıracağım efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, hiç 

itiraza gerek yok; burada yeni bir madde teklifi yok. 
BAŞKAN - Efendim o takdir bana ait. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Bir dakika efen

dim... Ne demek takdir... Yanlış takdir ediyorsanız biz müdahale etmeyelim mi yani? 
BAŞKAN - Siz benim yanlış takdir edip etmeyeceğime karar veremezsiniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, bu

rada yeni bir madde ilavesi yoktur; sadece, mevcut bir maddede değişiklik önergesi vardır. Bu se
beple, Komisyonun ekseriyetini aramaya gerek yoktur; ama, siz koyarsınız koymazsınız o ayrı bir 
hadise; ama, işleme koymazsanız yanlış yaparsınız. Kısaca, olay bu. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, bugüne kadarki uygulamalarımızda, gelen teklif veya tasarıda ol
mayan bir maddenin veya bir maddenin!herhangi bir bölümünün değiştirilmesi... 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Hayır... 

BAŞKAN - Efendim, "hayır" demeyin; Meclis Başkanı benim siz değilsiniz ki. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, ke
sinlikle katılmıyorum... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, (e) bendi... Ne alakası var... 
BAŞKAN - Efendim, bakın Hükümet tasarısındaki (d) bölümünde; ama bakın... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - (e) maddesinde aynı şey var... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, o za
man, usûl müzakeresi açın. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, (d) bölümünde... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Oylayalım... 
BAŞKAN- Oylanacak bir şey yok. Usulleri çiğniyorsanız; bir kuralımız var bizim burada, bu 

- kuralı ya uygulayacağız ya uygulamayacağız. Şimdi, bundan önceki uygulamalarda, Hükümet ta
sarısında veya tekliflerde eğer bir konu yoksa ve burada bir önerge verilirse, bu yeni bir teklif ve
ya tasarı niteliğindedir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Efendim, (e) bendi aynı, maddeyle ne ilgisi var. (e) 
bendi... Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN - Efendim, takdir Yüce Meclisin değil; Başkanlık Divanının takdiridir bu. 
Arkadaşım, bakın, böyle gidersek, bundan sonra bu Mecliste kanun çıkaramayız. Bu itibarla, 

Sayın Komisyonun çoğunluğu olmadığı için ben bu önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, az 

müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Şimdi, tutumunuz 
yanlış. Bunu halletmenin bir tek çözümü var, usul müzakeresi açarsınız... 

BAŞKAN - Hayır, açmam efendim; usul müzakeresine gerek yoktur; benim için kesindir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, bu
rada yeni bir madde yok. 

BAŞKAN - Efendim, bu madde, teklifte yok, Hükümet tasarısında yok, burada yeni bir tek
lif. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Süleyman Hatinoğlu (Artvin) ve arkadaşlarının önergesi': 
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213'ten sonra gelen, "Zam ve Tazminatlar" 

başlıklı..." 
BAŞKAN- Efendim, işleme koymadık; toplansanız da değer ifade etmez artık. 
Buyurun, okumaya devam edin : 
"... değişik ek maddesinin "II. "Tazminatlar" bölümünün" A - Özel Hizmet Tazminatı fıkra

sının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan; 

1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için yüzdş 160'ma. 

2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için yüzde 130'una. 

3. Lise denge meslekî öğrenim veren okul mezunları için yüzde 90'ına. 

4. Yalnızca sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan ortaokul dengi meslekî 
okul mezunları için yüzde 70'ine." 

BAŞKAN - Efendim, bu önerge de sağlık sınıfıyla ilgili bir bölümdür; bu da ayrı bir teklif ve 
tasarıyı gerektiriyor, öncekiyle aynıdır; Komisyonun çoğunluğu varsa, kabul ediyorsa, işleme ko
yalım; olmadığına göre, 14 kişi olmadığı için, bunu da işleme koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Lütfü Esehgün (Erzurum) ve arkadaşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

MADDE 1. - 23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 213 üncü madde
sinden sonra gelen, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin, "D) Emniyet Hizmetleri Tazmi
natı" bölümünün, (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (c) bendi eklenmiştir. 

c) Emniyet Teşkilatında çalışan diğer görevliler ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler için bu 
teşkilatta geçen fiilî hizmeti; 

1. 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için yüzde 20' sine. 
2. 10 yıldan fazla olanlar için yüzde 30'una. 
BAŞKAN - Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu? 
Arkadaşlar, lütfen... Sayın milletvekilleri, Komisyonu meşgul etmeyin. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Köse... Burada, çalışmaya devam ediyoruz, rica ediyorum... 
Lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İçine tükürdün şeylerin, tam da kendine göre hallediyorsun... 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz, 
hiçbir şeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Takdiri Meclise bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, okunan önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Efendim önergeyi anlamadık ki. 
BAŞKAN - Efendim, isterseniz bir daha okutalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Bir daha okuyalım efendim. 

BAŞKAN - Emniyet teşkilatıyla ilgili önergeyi bir daha okutuyorum efendim : 
"Emniyet teşkilatında çalışan diğer görevliler ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler için bu teş

kilatta geçen fiilî hizmeti 
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1. 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için yüzde 20'sine, ' 

2. 10 yıldan fazla olanlar için yüzde 30'una. 

BAŞKAN - Önerge anlaşıldı mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Anlaşıldı efen
dim. 

BAŞKAN - Efendim, önergeye Komisyon katılmadı, Hükümet takdire bıraktı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Hayır efendim, biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet de katılmıyor. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Söz istiyorum; Hükümet sonradan katılmadı. 
BAŞKAN - Ama, istemediniz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır, evvela ben söz istedim, kısaca açıklayacağım. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, Komisyon zaten katılmamıştır; olmaz; oyladım, geçti gitti. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Bakan sonradan değiştirdi. 
BAŞKAN - Sayın Esengün, rica ediyorum, bana da biraz yardımcı olun. 

LÜTFEN ESENGÜN (Erzurum) - Rica etmeyin, ben söz hakkımı istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, "Söz istemiyorum" dediniz. Komisyon katılmayınca söz hakkınız var, 

Hükümetle ilgisi yok. Hükümet baştan katıldı, sonra, "ben katılmıyorum" dedi, Komisyon baştan 
beri katılmadığını söyledi, o zaman söz hakkınız vardı, kullanmadınız ve oyladım, geçti. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sizi Allah'a havale ediyorum. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesine (c) bendi olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

ve arkadaşları 
c) Diğer hizmetlerde çalışanlar için yüzde 30'una 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim biraz ön

cekiyle aynı mahiyette; reddedildi, katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. • 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHtT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz; çünkü, o zaman genelleş

tirme olacak, bütün devlet memurlarına aynı şekilde... 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) - Hayır efendim, emniyet sınıfı... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHtT MENTEŞE (Aydın) - Emniyet sınıfı, ama, diğerlerini niye ih

mal edeceksiniz o zaman? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, yedi-sekiz se

nelik politik hayatım içerisinde, Meclis çalışmaları içerisinde böyle bir şey görmedim. Sayın Baş
kanın bu tutumunu protesto ediyorum; olacak şey değil! Yani, çifte standart uygulanmaz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, vermiş olduğum önerge, emniyette destek sınıfı olan ve emniyetteki personelle birlik
te, beraber çalışan sivil personele yönelik. Eğer, uygun görürseniz -ki, Sayın Hükümetten de rica 
ediyorum, Komisyonda da arkadaşlarımız bu hususta çalışma yaptılar- emniyetteki personele des
tek olan sivil personelin, hiç olmazsa bir miktar ücret artışını sağlayabilirsek ayırım yapmamış ol
ma durumu hâsıl olur ve birliktelik sağlanmış olur. 

Bu düşüncelerle, ben, çıkacak olan bu kanunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Di
ğer devlet çalışanlarının, kamu yöneticilerinin ve memurlarının hepsinin ücretlerindeki artışı sağ
layacak köklü tedbirlerin alınması doğrultusunda Meclisin çalışması dileklerimle, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Sayın Ertekin'in önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - Bu Kanun, yayımım izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak üzere, yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 654 sıra sayılı, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü mad

desinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "D) Emniyet Hizmetleri Taz
minatı" bölümünün 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan 
Samsun Sakarya 

ismail Köse Nihat Matkap 
Erzurum Hatay 
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Ekrem Ceyhun Mehmet Cebi 

Balıkesir Samsun 

Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

"MADDE 2. - Bu Kanun 15.11.1994 tarihinde yürürlüğe girer." (ANAP sıralarından "böyle 
bir şey olmaz, yanlış" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, yanlış olup olmadığına Genel Kurul karar verecek. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? (ANAP sıralarından "çifte standart" sesleri, gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Arkadaşlar, izin 
verin de fikrimizi beyan edelim; müsaade eder misiniz... Meclis kabul eder veya etmez, o sizlerin 
bileceği iş. 

İlke olarak benimsemekle birlikte, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN - Tutanaklara geçti efendim. 
Komisyon, ilke olarak önergeye katılmakla birlikte, ekseriyeti olmadığı için kaülamamakta-

dır, Hükümet önergeye katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 2 nci madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Köse. 
Grup adına mı Sayın Köse? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Şahsım adına efendim. 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, ben grup adına söz istiyordum. 

BAŞKAN - Sayın Köse, önce gruplar konuşmak durumunda olduğu için, lütfederseniz size 
sonra söz vereyim; yerinize oturur musunuz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Grup adına konuşabilir efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim; Sayın Köse de grup adına konuşacaklarınış; siz oturun musunuz. 
Buyurun Sayın Köse. 
DYP GRUBU ADINA İSMALİ KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grup 

adına konuşma yapmama rağmen, şahsım adına konuşuyormuş gibi kısa konuşacağım. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Saraçlar konuşma yaptığı için, ben, Yüce Meclise teşek
kür etme imkânını bulamamıştım. Bir milletvekili için en önemli konu, Yüce Meclise devam eder
ken, vermiş olduğu tekliflerinin Yüce Mecliste kanunlaşmasıdır. Bu gece bana bu mutluluğu yaşa
tan değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür için çıktım kürsüye. 

Bu vatanın bekçiliğini yaparken görevleri başında şehit olan bütün emniyet mensuplarına Al
lah'tan rahmet diliyor, şu anda bilfiil vazife yapanlara da kanunun hayırlı olmasını diliyorum ve 
bütün grupların ittifakla bu teklif ve tasarı üzerinde birleşmesinden fevkalade mutluluk duyduğu
mu belirtiyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Başkan hariç. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Tabiî, Sayın Başkanla ilgili konuyu bütün milletvekillerimiz vic
danlarında muhakkak surette değerlendirileceklerdir. Onun ne şekilde tecelli edeceği de ileriki gün
lerde muhakkak surette ortaya çıkacaktır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Köse, ben şurada hukuka uygun davranmak zorundayım; ama, isterseniz 

burada hukuku bir tarafa bırakalım, hükmü karakuşî ile Meclisi yönetelim. Hesabınıza geldiği za
man kanunları uygulayacağız, İçtüzüğü uygulayacağız, menfaatinize gelmediği zaman da sizin is
tediğinizi uygulayacağız! Böyle bir karakuşî hükümle bu Meclis yönetilmez. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, reddettiğiniz önerge bu akşam sizi 
uyutmayacak, (e) bendine göre uygundur. Böyle bir önergeyi bile bile reddediyorsunuz. Bu devle
tin valisi, kaymakamı... 

BAŞKAN - Hayır, ben bile bile reddetmiyorum. » 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar yüzlerce uygulamamız vardır. O zaman hiç kimse kanun 
teklifi vermesin, hükümetler tasarı getirmesin, burada bir kanun üzerinde -buraya bir kanun teklifi 
geldiği zaman, bütün maddelerini, bütün fıkralarını değiştirecek önerge verelim, hiç komisyonlara 
da gerek kalmasın... Eğer bunu kabul ediyorsa Büyük Millet Meclisi, hay hay... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Takdir Yüce Meclisin... 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, şu Meclis Genel Kuruluna gelirken biraz İçtüzüğü oku

yun. 

Buyurun Sayın Ertekin. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

ben de teşekkür etmek için söz almış bulunuyorum. 
Bu Kanunun, geç de olsa, bugün Meclisin mutabakatıyla çıkmasından fevkalade memnunum; 

ancak, özellikle 11 inci aydan itibaren uygulanması da pek taraftar olmadığım bir hadise. Herhal
de bu da ekonominin sıkıntısından kaynaklanan bir durum; ödenecek tazminatlar için pek para bu
lunamıyor. Ancak, 11 inci aya kadar enflasyonun ne olacağı da belli değil. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Belli, belli... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - İnşallah düşer, temenni ederiz; eğer düşmezse, zaten geç 

kalmış bulunan bu kanunla artırılan tazminatların da o güne kadar ne hale geleceğini burada tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Kanunun, polis teşkilatımıza, emniyet teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle, he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertckin. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Yalnız, grup adma söz alıyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz; böyle grup adına konuşmayı ilk de
fa görüyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bazı uygulamaları da sizden öğreniyoruz. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Esengün. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın milletvekilleri, Grup adına te
şekkürlerimi arz ediyorum; Sayın Başkana da Grup adına teessüflerimi arz ediyorum. 

Muhterem kardeşlerim, emniyet mensuplarının tazminatlarını artırdık; gerçekten, beklenen bir 
kanun tasarısıydı; ama, önümde liste var; buna göre, bir başkomiserin aylığında 3 milyon 740 bin 
liralık bir artış meydana gelecekti, buna 4 milyon dersek, yürürlük tarihini beş ay geriye atmakla 
bu başkomiserin cebinden 20 milyonu aldık. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Meclis başkanı mı çıkardı bunu bu şekilde?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Dağ başında görev yapan polisin de hakkını yedik; çünkü, 
şu verdiğimiz haktır; ama, TRT'de her sabah iki saat laf yapıp 45 milyon lirayı cebine koyan iki ta
ne insanın icabına şu memlekette, maalesef, kimse bakamadı. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
İki saat program yapıyor; bu programın ne olduğunu da gördük; bu adamların birinci hedefi Refah 
Partisi; her gün için net 45 milyon lira alıyorlar, -sözleşmesi bizde var- altı ay süreyle 120 program 
yapacaklar ve 5 milyar 400 milyon lirayı cebe indirecekler. Burada bu polislerimizin, emniyet men
suplarımızın hakkını beş ay geriye ertelerken, lütfen, israflara da çok daha dikkatli olalım. 

Kanun tasarısı hayırlı olsun. 

Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. 

Sayın milletvekilleri, ben, İçtüzüğü uyguluyorum. 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesini 
alırsanız, öğretmenler var ve bütün kamu görevlileri var. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Milletvekili olarak hatip kürsüsünden konuş. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 

Bize de teessüflerini bildiriyorlar ve zannediyorlar ki ben bunu reddettirdim; kesinlikle böyle 
değil. Siz usulüne göre getirin, isterseniz Türkiye bütçesinin hepsini, getirelim birtakım memurla
ra verelim, ötekiler de açlıktan sürünsün, taş toprak yesin, beni hiç ilgilendirmez; bu, yüce Mecli
sin takdiridir; ama, yeter ki, siz, usulüne uygun bir teklif veya tasarı getirin. Bizim istediğimiz bu
dur. 

Sayın Hükümete şunu söylemek istiyorum: İki senedir benim ilimde olağanüstü hal işçileri 
alındı, ayda 2 milyon... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Oradan konuşamazsınız; milletvekili olarak hatip kür
süsünden konuşun. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Oturun yerinize! Benim de konuşma hakkım var! 
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O insanlar açlıktan ölürken, bu sene olağanüstü hal bölgesindeki insanlar işe alınmadılar; ama, 
bir yandan tasarruf tedbirleri, bir yandan böyle özel zam kanunları geliyor; benim aklım buna ere-
medi; çünkü, benim adalet duygum buna müsaade etmiyor. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Tunceli'ye iyi mesaj gönderdin. 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, hayırlı, uğurlu olsun. 
Benim yaptığım, burada, İçtüzüğü uygulamaktır. Lütfen, herkes İçtüzüğü okuyarak buraya 

gelsin. (DYP ve RP sıralarından gürültüler) 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında açılması istenen gensoru önerge

siyle diğer denetim konularını görüşmek için, 14 Haziran 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.50 

m—-—— 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Anonim Şirketi

nin hesaplarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2801) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı saygılarımla arz ederim. 
21.10.1993 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tanıtım Anonim Şirketinin hesaplarında; 
- Açık var mı? Ne kadardır? 
- Sorumluları kimdir? 
- Haklarında ne gibi tahkikat yapılmıştır? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.6.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.050.MAH.0650002/535 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 10.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2801-7360/29731 sa

yılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 

Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Anonim Şirketinin hesaplarına ilişkin" yazılı soru 
önergesi hakkında valilik aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan yazıda : 

Söz konusu şirketin hesaplarının Yeminli Malî Müşavirler tarafından incelemeye alındığı, in
celeme sonucunda istenilen bilgilerin verilebileceği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesine bağlı vakıflara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/3778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Anadolu Üniversitesinin eğitim faaliyetlerinden çok ticarî faaliyetleri dikkati çekmek
tedir. Nitekim bu üniversite açık öğretim modeliyle ve çok sayıdaki vakıf ve şirketleriyle dikkati 
çekmektedir. 

1. Açık öğretime bu sene 440 bin olarak kontenjanlara kaç öğrenci mUracaat etmiştir. 
2. Bunların kaç tanesi kayıt yaptıracaktır? 
3. Üniversitenin kaç tane vakfı vardır? Bunlar, ticaretle mi, bilimsel faaliyetle mi meşguldur-

lar? 
4. Üniversite vakıflarının kaç tane şirketi vardır? Bunlar, hangi alanlarda iştigal etmektedir? 
5. Bu vakıf ve şirketlerde çalışan öğretim üyeleri ve devlet memurları hangi statü ile istihdam 

edilmektedir? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 10.6.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.-022/1575 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-
5872/1944 sayılı yazısı. 
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b) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3778-8285/31950 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen ilgi (b) soru önergesi incelenmiştir. 

1, Açıköğretim kontenjanlarına 1993-1994 öğretim yılında 137 000 öğrenci başvurmuştur. 

. 2. Müracaat eden öğrencilerden 90 300'ü kayıt yaptırmıştır.. 

3. Üniversite ile yakın işbirliği halinde iki vakıf vardır ve bilimsel faaliyetlerle uğraşmakta
dırlar. 

4. Söz konusu vakıflar 17 şirkete ortak olup amaçları sadece yardım ve bilimsel çalışmalar
dır. Şirketler ise, çeşitli alanlarda faaliyet yapmaktadır. 

5. Vakıflarda çalışan öğretim elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci mad
desine göre görevlendirilmişlerdir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

3..- İzmir MlilletvekiU Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı firmaların 
harcamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabıa (7/3874) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kendisine bağlı kuruluşlardan; Tansaş-İzulaş-İzfaş 26 Mart 
1989 belediye seçimlerinden bu güne kadar, 

- Hangi otellerde, hangi tarihlerde, kimleri misafir etmişlerdir? 
- , İlgili' Encümen veya Yönetim Kurulu kararı var mı? 
- Otel ve extra harcamaları tutarı ne kadardır? 
- Extra harcamalar neleri kaplıyor? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.6.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/532 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3874-8483/32521 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 

Bulut'un "İzmir, Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı firmaların harcamalarına ilişkin" yazılı soru 
Önergesiyle ilgili olarak valilik aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alman yazı
da; 
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Önergede adı geçen şirketlerin hesaplarının yeminli malî müşavirler tarafından incelemeye 
alındığı, istenilen bilgilerin inceleme sonucunda verebileceği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Ovacık, Çaldi-

bi ve Doğanlar köylerine sağlık evi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/4021) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Ovacık, Çaldibi ve Doğanlar köyünün/köylerinin Bakanlı
ğınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
SorU 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm bekleyen sorunlar: 
- Her üç köyde de sağlık evi yok, bu köylere acil sağlık evi yapılması. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 10.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1735 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4021-8937/34001 sayılı yazıları. 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin tarafından, Kütahya-Tavşanlı İlçesine bağlı bazı 
köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı İlçesine bağlı ' 

bazı köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Ovacık, Çaldibi ve Doğanlar köyünün/köylerinin Bakanlı

ğınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
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Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Sora 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko-
şullanm temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm bekleyen sorunlar: 
- Her üç köyde de sağlık evi yok, bu köylere acil sağlık evi yapılması. 
Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet almayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlık evi kurabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre Tavşanlı-Doğanlar Köyünün nüfusu 117'dir. Durumu, il
gili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarıda 
belirtilen kritere uymayan Doğanlar Köyüne, bu haliyle sağlık evi açılması mümkün görülememek
tedir. 513 nüfuslu Ovacık ve 403 nüfuslu Çaldibi köylerimize sağlık evi planlanması hususu ise, 
mahallinden talep gelmesi halinde Bakanlığımızca değerlendirilebilecektir. 

5. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya - Şaphane'ye bağlı Gürkuyu ve Kora
ldir köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (7/4023) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Şaphane İlçesine bağlı Gürkuyu Karakür köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgi

lendiren ve ivedilik arz eden sorunlan aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunlann kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk' ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
- Gürkuyu ve Karakür köylerine sağlık evi yapılması. 
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T.C. 

Sağlık Bakanlığı 10.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1737 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4023-8939/34003 sayılı yazılan. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin tarafından, Kütahya-Şaphane İlçesine bağlı bazı 

köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in Kütahya-Şaphane İlçesine bağlı 

bazı köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Kütahya İli Şaphane İlçesine bağlı Gürkuyu Karakür köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgi
lendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

- Gürkuyu ve Karakür köylerine sağlık evi yapılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet almayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlık evi kurabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Şaphane-Gürkuyu Köyünün nüfusu 232'dir. Durumu, il
gili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukanda 
belirtilen kritere uymayan Gürkuyu Köyüne, bu haliyle sağlık evi açılması mümkün görülememek
tedir. 

Ancak, 406 nüfuslu Karakür Köyüne, valilikten teklif gelmesi halinde, sağlık evi planlanması 
değerlendirmeye alınabilecektir. 
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6. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Şahmelek, Kö
seler, Akçaşehir ve Ş. Dede köylerine sağlık evi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâ
zım Dinç'in yazılı cevabı (7/4024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
" ' . " • ' • • ' K ü t a h y a 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Şahmelek Köseler, Akçeşehir Ş. Dede köyünün/köylerinin 
Bakanlığınızı ilgilediren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
-Yukarıda belirtilen köylerde sağlık evi yoktur, sağlık evi yapılması. 

. ' • • • ' • . . T . C . ." 

Sağlık Bakanlığı ° 10.6.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı; B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1736 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4024-8940/34004 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin tarafından, Kütahya-Tavşanlı İlçesine bağlı bazı 

köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in Kütahya-Tavşanlı İlçesine bağlı bazı köylerin, 

sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Şahmelek Köseler, Akçeşehir Ş. Dede köyünün/köylerinin 
Bakanlığınızı ilgilediren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
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Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi
rerken köylümüzün bü acil problemlerini çözUp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

- Yukarıda belirtilen köylerde sağlık evi yoktur, sağlık evi yapılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet almayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlık evi kurabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Şahmelek Köyünün nüfusu 251, Akçaşehir Köyünün nü
fusu 358, Ş. Dede Köyünün nüfusu 134'dür. Durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde in
celenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarıda belirtilen kritere uymayan adı geçen 
köylerimize, bu haliyle sağlık evi açılması mümkün görülmemektedir. 

Ancak, 478 nüfuslu Köseler Köyüne, sağlık evi planlanması yolundaki Valilik teklifi Bakan
lığımızca da uygun görülerek, bu hususta 3.5.1994 tarih ve 5511 sayılı yazımızla Kütahya Valili
ğine bilgi verilmiştir. Bu köyümüze planlanan sağlık evi hizmet binasının inşaası da, bütçe imkân
ları dahilinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmeyi çalışılacaktır. 

7. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Güzelkent Kooperatifler Birliğine tahsis edilen 
arsa bedelinin süresi içinde bildirilmemesi nedeniyle belediyenin zarara uğratddığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Belediye kendisine yetki vermediği halde, Metropol İmar A.Ş.'nin 7 Belediye Meclisi üyesi 
tarafından kurulan 7 kooperatifin üst birliği olan başkanlığını Kent-Koop Genel Sekreteri Hikmet 
Aksoy'un kardeşi Mehmet Aksoy'un yaptığı Güzelkent Kooperatifler Birliğine arsa tahsis ve be
delini tahsil yetkisini devrettiği, bu üst birliğin de tahsilatı yasal süresi içinde Belediye hesaplarına 
intikal ettirmemesi, Belediyenin de istememesi suretiyle Belediyenin zarara uğratıldığı iddia edil
mektedir. 

Soru : 

1. Yetkililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.6.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/534 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4054-8989/34288 sa

yılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 

Akarcarlı'nın "Güzelkent Kooperatifler birliğine tahsis edilen arsa bedelinin süresi içinde bildiril
memesi nedeniyle belediyenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alman bilgilerden : 

Eryaman Toplu Konut Alanında, arsa tahsis yetkisinin 11.6.1990 tarih ve 241 sayılı Belediye 
Meclis Karan ile imzalanan bir protokol doğrultusunda Metropol İmar A.Ş.'ne verildiği, Metropol 
İmar A.Ş.'den arsa tahsisi alan kooperatiflerin uygulamada söz sahibi olmak amacıyla Eryaman-
Güzelkent Konut Üretim ve Yapı Kooperatifleri Birliğini kurdukları, 

Alanda Kooperatifler tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarında eşgüdüm sağlanması ve uy
gulama sorumluluğunun paylaşılması amacıyla 5656 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği doğ
rultusunda Belediye ortağı üst birlik olma talebinde bulunan birliğin bu isteğinin Belediye Meclisi 
kararıyla uygun görüldüğü, 

Bu aşamada Metropol İmar A.Ş.'den arsa tahsisi alan ve birlik ortağı olan kooperatiflerin, im
zaladıkları tahsis protokolüne göre ödemelerini Metropol İmar A.Ş.'ne yapmaya devam ettikleri, 

Belediye ortağı olan birlikle, 5.7.1993 gün ve 227 sayılı Belediye Meclis Kararıyla uygun gö
rülen, Belediye ile Eryaman-Güzelkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği arasında uygula
mada görev paylaşımı ve arsa tahsis protokolü koşullarını içeren sözleşme imzalandığı, 

Söz konusu protokol doğrultusunda mülkiyeti Belediyeye ait olan ve Metropol İmar A.Ş.'nin 
tahsisini gerçekleştirdiği arsalar dışında kalan konut adalarının birliğe tahsis edildiği, tahsisi yapı
lan toplam 5 hektar büyüklüğünde 10 konut adasının, Belediye Meclisi tarafından karara bağlanan 
arsa ve adadışı altyapı bedellerinin tahsiline ilişkin ilk protokol gereğince % 25'inin ödendiği, ka
lanının 29.12.1993 tarihli Olur ile 12 ayda ödenmesinin karara bağlandığı, aynı koşullarla 
24.6.1993 günlü Olur ile tahsis edilen yaklaşık 5 hektarlık toplam 6 adaya ait arsa bedelinin tümü 
ve adadışı altyapı bedelinin % 25'inin peşin, kalanının ise 10.1.1994 tarihli Olur ile 6 ayda öden
mesinin öngörüldüğü, 

Alanda adadışı altyapı uygulamasının tamamlandığı, 1993 yılı birim fiyatlarıyla kesinleşen 
maliyetin her yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenecek inşaat eskalasyon değeriy
le çarpılarak o yılın adadışı altyapı bedeli olarak tahsil edileceği, arsa bedelinin ise Belediye Mec
lisi kararı doğrultusunda maliyeti üzerinden tahsil edilmekte olduğu, 

anlaşılmıştır. 
Ayrıca, konu ile ilgili olarak Bakanlığıma herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir. İntikal etti

ğinde veya böyle bir duyum alındığında incelenerek yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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8.- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, yerel seçimlere yatırım amacıyla, belediyelere ge
çici işçi alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dela
letlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 

Ankara 
27 Mart 1994 Mahallî Seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde belediyelere ve bağlı kuruluşlarına 

çok sayıda geçici işçi alınarak âdeta bir seçim yatırımı yarışı başlatıldığı gözlenmekte ve ifade edil
mektedir. 

Soru 1. Belediyelere ve bağlı kuruluşlarına Ocak 1994'ten itibaren geçici işçi alındığı doğru 
mudur? 

Soru 2. Ocak 1994 ayının son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesine kış ayı olmasına 
rağmen 600 geçici işçi alındığı doğru mudur? 

Soru 3. Bugün mevcut işçi ve memurlarının maaşlarını bile ödeyemeyen belediyelerin sırf se
çim yatırımı için geçici de olsa aşın şekilde işçi veya memur alınmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

Soru 4. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak sırf yandaşlarını 
oy avcılığı uğruna işe alıp seçimden sonrada ortada bırakacak olan belediyeleri uyarmayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.6.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/533 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4064-8999/34298 sa

yılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Yücel 

Seçkiner'in "Yerel seçimlere yatırım amacıyla belediyelere geçici işçi alındığı iddialarına ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığın
dan alınan yazıda; 

Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ocak 1994 ayının son haftasında ve daha sonrasında geçici 
işçi alınmadığı belirtilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımın Mahallî İdarelerle ilgili olarak başta Anayasa ve 3152 sayılı İçişleri Ba
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olmak üzere, diğer mevzuat hükümlerinden kaynak
lanan vesayet yetkilerinden bir kısmı, hizmetlerin daha etkin, verimli, süratli ve uyum içerisinde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla 3.1.1994 tarihli Bakanlık Onayı ile il valilerine devredilmiş bu
lunmaktadır. 
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Devredilen yetkiler arasında "1994 yılı Bütçe Kanununun 48/d maddesindeki ti Özel İdarele
ri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gününden fazla süre ile çalış
tırılacak geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları için Bakanlığa ait vize yetkisi" de bulunmakta-

' dır. 

Yetki devri çerçevesinde, vize edilen geçici işçi pozisyonlarının kullanımında: 
- Devamlılık gerektiren hizmetlerde geçici işçi çalıştırılmaması, '-
- Tasarruf tedbirleri göz önüne alınarak tasarrufa azamî özen gösterilmesi, 

- Vize edilen kadroların arazi, atölye, sokak ve caddeler, şantiye, vs. gibi yerlerde istihdamı
nın sağlanması, büro hizmetlerinde kullanılmaması, 

• - İşçi istihdamında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerinin eksiksiz uygulanması, istihdam için 
yapılacak sözleşmelerde bu hususun özellikle dikkate alınması, * 

- İhtiyaçtan fazla geçici işçi pozisyonlarının vize edilmemesi, 
gibi kısıtlayıcı hükümler getirilmiştir. 

Bu itibarla, belediyelere usulsüz olarak personel alındığına ilişkin şikâyetler Bakanlığıma in
tikal ettiğinde veya böyle bir duyum alındığında yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm. Kayseri - Yeşilhisar - Kovalı Köyü halkının çoğun
da göz hastalığı bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (714117) . " :. • ' • . ' • • '. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevpalandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Kayseri Yeşilhisar İlçesine bağlı Ankara-Kayseri Devlet karayoluna 10 km. mesafede bulu
nan, Kovalı Köyü sakinleri yıllardan beri bir çeşit göz hastalığına yakalanmıştır. Şu anda Kovalı 
Köy halkının % 70'i bu göz hastalığına müpteladır. 

Sorularım : 
1. Bakanlığınız tarafından bir ekip gönderilerek hastalığın türü tespit edilmiş midir? 

2. Tespit edilmişse bu hastalığın sebepleri nelerdir? 

3. Şimdiye kadar Bakanlığınız tarafından Kovalı Köyüne ekip gönderilerek tedavi yönünden 
bir müdahale söz konusu olmuş mudur? 
, 4 . Şimdiye kadar bu yönde bir.müdahale yapılmamışsa ve ekip gönderilrriemişse sebepleri ne

lerdir? 
5. Kayseri Yeşilhisar İlçesi Kovalı Köyüne acil yardım için bir araçtırma ve yardım ekibi gön

dermeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C 

Sağlık Bakanlığı 10.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1733 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4117-9102/34652 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak tarafından, Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kovalı Köyü 

halkının sağlık problemi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kovalı Köyünün 

sağlık problemi ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Kayseri Yeşilhisar İlçesine bağlı Ankara-Kayseri Devlet karayoluna 10 km. mesafede bulu
nan, Kovalı Köyü sakinleri yıllardan beri bir çeşit göz hastalığına yakalanmıştır. Şu anda Kovalı 
Köy halkının % 70'i bu göz hastalığına mübteladır. 

Sorularım: 

1. Bakanlığınız tarafından bir ekip gönderilerek hastalığın türü tespit edilmiş midir? 

2. Tespit edilmişse bu hastalığın sebepleri nelerdir? 

3. Şimdiye kadar Bakanlığınız tarafından Kovalı Köyüne ekip gönderilerek tedavi yönünden 
bir müdahale söz konusu olmuş mudur? 

4. Şimdiye kadar bu yönde bir müdahale yapılmamışsa ve ekip gönderilmemişse sebepleri ne
lerdir? 

5. Kayseri Yeşilhisar İlçesi Kovalı Köyüne acil yardım için bir araçtırma ve yardım ekibi gön
dermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevaplar : Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kovalı Köyü ahalisinde uzun zamandan beri devam 
eden bir göz hastalığının mevcudiyeti söz konusu değildir. 

Ancak, bu önerge üzerine, konu ile ilgili olarak araştırma yapılması için mahalline talimat ve
rilmiş ve Kayseri Sağlık Müdürlüğünce, Devlet Hastanesi Göz Hastalıklan Uzmanı Veysel Özateş 
Yeşilhisar-Kovalı Köyünde araştırma yapmak üzere görevlendirilmiş olup; yapılan muayenelerde, 
konjonktivit dışında, bir durum gözlenmemiş ve tespit edilen vakalara da gereken ilaç ve reçeteler 
verilmiştir. 

Bakanlığımız, koruyucu sağlık hizmeti kapsamında halkımızın sağlık problemlerinin tespiti ile 
gerekli tedavinin yapılması hususları üzerinde hassasiyetle duragelmiştir ve uygulamalarımız böy
lece devam edecektir. 
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10. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, Kütahya - Gediz 'e bağlı bazı köylerin sağ
lık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4214) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya İli Gediz ilçesine bağlı aşağıda yazılı köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko-
şullanm temin için ne gjbi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
- Yukansusuz, Karaağaç, Yeni güney köylerine sağlık evi yapımı. 

- Fırdan Köyünde yarım kalan sağlık evinin tamamlanması. 
- lbrahimkahya ve Vakıf köylerine ebe tayin edilmesi. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 10.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.10:O.HICM.O.O0.O0.0O-9239/1734 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8.3.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4214-9270/35139 sayılı yazılan. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin tarafından, Kütahya-Gediz İlçesine bağlı bazı 

köylerin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in Kütahya-Gediz İlçesine bağlı bazı köylerin 

sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Kütahya İli Gediz İlçesine bağlı aşağıda yazılı köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

— 546 — 



T.B.M.M. B : 115 10'. 6 .1994 O : 7 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21 inci yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarım temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
- Yukansusuz, Karaağaç, Yenigüney köylerine sağlık evi yapımı. 
- Fırdan Köyünde yarım kalan sağlık evinin tamamlanması. 
- Ibrahimkahya ve Vakıf köylerine ebe ve tayin edilmesi. 
Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en aẑ bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; / 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin ikinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet almayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlık evi kurabilmektedir. 

1990 yılı Genel Nüfus Sayımına göre 341 nüfuslu Yukansusuz ve 383 nüfuslu Karaağaç köy
lerine, valilikten teklif gelmesi halinde, sağlık evi planlanması değerlendirmeye alınabilecektir. 

Yenigüney Köyüne ise, sağlık evi planlanmış olup; bu sağlık evimizi, prefabrik binasında ha
len hizmet vermektedir. 

Fırdan Köyüne planlanan sağlık evinin inşaası, 1992 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir. 
Bu yıla ait yatınm ödenekleri il Özel İdare Müdürlüğü emrine aktanldığından, inşaatın gerçekleş
tirilmesi işi Valilikçe takip edilmektedir. 

Gediz-Merkez Sağlık Ocağına bağlı Vakıf Sağlık evinde görev yapmak üzere Ebe Aynur 
Oruç'un ve Yeniköy Sağlık Ocağına bağlı Ibrahimkahya Sağlık evinde görev yapmak üzere Ebe 
Binnaz Öztürk'ün geçici görevlendirilmeleri, Vilayetçe gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek ilk atama işleminde değerlendirilmek üzere, Kütahya İlinin 
genel olarak ebe ihtiyacı aynca not alınmış olup; gereği bilahara yapılacaktır. 

11. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojman ve misa
firhane sayılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı .. 
(7/4321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmı 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlannın tüm Türkiye genelindeki lojman ve misafirhane adet

leri kaç tanedir? 
Soru 2.: Bunlann, kurumlara göre dağılımı ve bugünkü değerleri ne kadardır? 
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T.C. ' , 
Maliye Bakanlığı 8.6.1994 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11.013/390-12610 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) TBMM Başkanlığının 27.4.1994 tarih ve 7/4321-9567/36756 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4.5.1994 tarih ve 106-6534/4221 

sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce

vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına dahil yurt içindeki toplam konut sayısı 
298 107 adettir. Ayrıca kamu kuruluşlarında, eğitim ve dinlenme tesisi, sosyal tesis olarak adlan
dırılan 520 adet tesis mevcut bulunmaktadır. Söz konusu tesis ve kamu konutlannın kamu kuruluş
larına göre dağılımı ekte yer alan tabloda sunulmuştur (Ek : 1). 

2. Kamu konutlarının 1994 yılı bayındırlık birim fiyatları ile tahmini arsa paylan dikkate alı
narak hesaplanan değerleri toplam 120 trilyon TL. civarında, tahmin edilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
Kamu Kuruluşlarına Ait 

Kamu Konutları ve Sosyal Tesisler 
Kamu Konutu Sosyal Tesis 

1. Genel Bütçeli İdareler 183 808 117 
2. Katma Bütçeli İdareler * 17 276 108 
3. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 88 080 140 
4. Mahallî İdareler 8 943 141 
5. Kanunlar Kurulmuş Diğer 

Kamu Kuruluşları — . 14 
TOPLAM 298 107 520 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Çumra İmam-Hatip Lisesi öğretmenlerinin atan
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. -
Saygılanmla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
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Sorular: 

Çumra İmam Hatip Lisesinde 15 öğretmenin mevsimsiz ve usulsüz ataması yapıldığı şikâyet 
edilmektedir. 

1. Bu atamaların sebebi nedir? 

2. Bu öğretmenlerin görevine iade edilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 10.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08 .0 .APK:0 .03 .00 .00-022/1573 

' Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 27.4.1994 gün ve 7/4335-9594/36812 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın "Çumra İmam-Hatip Lisesi öğretmenlerinin 

atanmasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Çumra İmam-Hatip Lisesindeki öğretmenlerin atamalarında usulsüzlük yoktur. Bu nedenle de 

görevlerine iadeleri düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

73. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/4372) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hususunu 
delaletlerinize arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Kalkınmada birinci derecede öncelikli il olan Artvin İli Murgul İlçesinde faaliyet gösteren Ka
radeniz Bakır İşletmeleri, bölgenin tek ve en önemli ekonomik faaliyetlerindendir. 

Karadeniz Bakır İşletmelerinin kapatılması ya da özelleştirilmesi durumunda başkaca gelir 
kaynağı olmayan bölge halkı büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. 

Bu nedenle sorularım; 
1. Artvin İlinin kalkınmada öncelikli birinci derecede il olması nedeniyle Karadeniz Bakır İş

letmelerini özelleştirme kapsamı dışında bırakmayı düşünür müsünüz? 

2. Halen çalışmayan bu müesseseyi ne zaman çalıştıracaksınız? 

3. Sınavları yapılıp işe alınacakları vaad edilen ve yedekte bekleyen işçi alımını ne zaman ger
çekleştireceksiniz? 
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4. Her yıl bölge halkına Şubat ayında ödenmekte olan "zarar-ziyan" adı altındaki tazminatlar 
bu yıl ödenmemiştir. Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

5. 1993 yılının "zarar-ziyan" ödemelerinin gecikmesi nedeniyle halka ödeme esnasında ge
cikme faizini de uygulayacak mısınız? Tazminat miktarlarını devalüasyon ve enflasyon oranlarını 
dikkate alarak artıracak mısınız? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 9.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-977/7097 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başkanlığınızın Başbakanlığa muhatap 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4372-9668/37162 sayılı yazısı. 

Başbakanlığın Bakanlığımıza muhatap 5.5.1994 tarihli B.02.0.KKG/106-6561/4314 sayılı ya
zısı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih edip kendile
ri adına tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 
Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/4372-9668) 

Kalkınmada birinci derecede öncelikli il olan Artvin İli Murgul İlçesinde faaliyet gösteren Ka
radeniz Bakır İşletmeleri, bölgenin tek ve en önemli ekonomik faaliyetlerindendir. 

Karadeniz Bakır İşletmelerinin kapatılması ya da özelleştirilmesi durumunda başkaca gelir 
kaynağı olmayan bölge halkı büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. 

Bu nedenle sorularım; 

Soru: 

Artvin İlinin kalkınmada öncelikli birinci derecede il olması nedeniyle Karadeniz Bakır İşlet
melerini özelleştirme kapsamı dışında bırakmayı düşünür müsünüz? 

Cevap : . - • . ' 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 25.11.1993 tarih ve özelleştirme 93/35 sayılı Yüksek Planla
ma Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına alınarak Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. 
3291 sayılı Kanuna göre bağlı ortaklıkları özelleştirme kapsamına alma yetkisi Yüksek Planlama 
Kuruluna aittir. Bakanlığımızın özelleştirme kapsamına alma ve kapsamdan çıkarma yetkisi bulun
mamaktadır. , 
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Soru: 

Halen çalışmayan bu müesseseyi ne zaman çalıştıracaksınız? 

Cevap: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'ne bağlı olan Murgul Bakır işletmesinde cevher üretimi, ba
kır ve pirit konsantre üretimleri normal bir şekilde devam etmektedir. 

İşletme bünyesinde yer alan bakır izabe tesisi ile asit tesisi çalışamayacak derecede bakım ve 
onarım gerektirmeleri nedeni ile 1993 yılı Eylül ayında mecburen durdurulmuştur. Bu tesislerdeki 
bakım, onarım çalışmaları devam etmektedir. 

Bakır izabe tesisi çok düşük kapasite ve çok eski teknolojiye sahip olduğundan bugünkü ko
şullarda ekonomik olarak bilister bakır üretimi mümkün değildir. 

Ayrıca izabeden çıkan ve S0 2 (Kükürt dioksit) ihtiva eden baca gazlan ile çalışan Sülfirik Asit 
Tesisi ise prosesten kaynaklanan sorunlar nedeniyle arzu edilen verim ve kapasitede çalıştırılama
makta, çevre kirliliği önlenememektedir. 

Bütün bu belirtilen nedenlerden dolayı bu tesislerin uzun vadede çalıştırılıp çalıştınlamayaca-
ğı konusu Kuruluşça tetkik edilmektedir. 

Soru: 

Sınavları yapılıp işe alınacakları vaad edilen ve yedekte bekleyen işçi alımını ne zaman ger
çekleştireceksiniz? 

Cevap: 

1992 yılında yapılan yazılı ve sözlü imtihan sonucuna göre belirlenen ve işe girmeye hak ka
zananlardan 1993 yılı sonuna kadar 138 işçi işe alınmıştır. 

İşçi noksanlığı bulunmamaktadır. 1994 yılı Başbakanlığın muhtelif tasarruf genelgeleri gere
ği KİT ve Bağlı Kuruluşlarda işçi kadroları dondurulmuş ve alımları durdurulmuştur. 

Soru: 

Her yıl bölge halkına Şubat ayında ödenmekte olan "zarar-ziyan" adı altındaki tazminatlar bu 
yıl ödenmemiştir. Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap: 

Murgul İşletmesi Bakır İzabe Tesisinden çıkan ve ekili alanlar üzerinde tahribatlara yol açan 
baca gazları nedeniyle oluşan zarar ziyan miktarları her yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğre
tim Üyelerinden oluşan bir heyet tarafından bizzat mahallinde yapılan incelemeler sonucu belirlen
mektedir. 

1993 yılı için belirlenen zarar ziyan bedeli 7 377 636 620 TL.'dir. Bu meblağın 3 201 773 620 
TL'sıot tazminatı olarak 1993 yılında ödenmiştir. Kesin heyet raporunun KBİ A.Ş.'ne intikalinden 
sonra kalan bakiyenin ödenme kararı alınmıştır. Ancak şirketin içinde bulunduğu finansman sıkın
tısı nedeniyle ödemede kısmen bir gecikme olmuş, fakat Mayıs ayının ikinci haftası içinde ödeme 
gerçekleşmiştir. 

Soru: 
1993 yılının "zarar-ziyan" ödemelerinin gecikmesi nedeniyle halka ödeme esnasında gecikme 

faizini de uygulayacak mısınız? Tazminat miktarlarını devalüasyon ve enflasyon oranlarını dikka
te alarak artıracak mısınız? 
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Cevap: 

Murgul İşletmesinde zarar ziyan ödemesinde kısmî bir gecikme olmuştur. Ama elde olmayan 
nedenlerden dolayı, tazminatın bir kısmının ödenmesinde meydana gelen bu gecikme dolayısıyla 
faiz uygulaması düşünülmemiştir. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden kurulu heyet her yıl yapılan zarar ziyan 
tespitinde o yılın rayiçlerini dikkate almaktadır. Bu nedenle gereken artışlar zaten sağlanmaktadır. 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik Belediyesi tarafından yapılan imar düzen
lemesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru 1. Bilecik Belediyesinde imar düzenlemeleri neticesinde 1990-1994 tarihleri arasında, 
kaç parsele yol fazlası yerler verilmiştir? 

Soru 2. Bu parseller hangileridir? 

. T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.6.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.050.MAH.0650002/536 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/4395-9711/37349 sa

yılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet 

Seven'in "Bilecik Belediyesi tarafından yapılan imar düzenlemelerine ilişkin" yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak: 

Konu hakkında valilik aracılığıyla Bilecik Belediyesinden alınan; 1990-1994 tarihleri arasın
da yol fazlası verilen parseller ve bu parsellerin hangileri olduğuna dair ayrıntılı bilgiler ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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Bilecik Belediyesince 1990-1994 Tarihleri Arasında Yapılan İmar Düzenlemeleri 

Cumhuriyet Mahallesi 

S. Ene. Karan 

No. Tarih No. Pafta Ada Parsel m2(alan) Satılan kişi 

114'ünönü 21,10 Ali İnal 

48 11 Enver Sevinç 

48 42,72 Mehmet Küçükosman 

Cumhuriyet mahallesi toplam üç adet 

1. 3.12.1993 

2. 7.7.1992 

3. 13.3.1992 

1323 

738 

251 

29 

3 
4 

24 

15 

29 

S 

No. Tarih 
1. 4.9.1990 

No. 

774 
Pafta 

3 

Gazipaşa Mahallesi 

Ada Parsel 

15 35 
m2(alan) Satılan kişi 

9 Saffet Demirel 

îsmetpaşa Mahallesi 
S. 
No. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

ıı. 
12. 

Tarih 
22.12.1992 

22.12.1992 

9.4.1991 
17.3.1992 

17.3.1992 

17.3.1992 

21.9.1990 
10.4.1990 

13.4.1994 

30.11.1993 
30.11.1993 

10.9.1993 

No. 

1381 

1381 

419 
273 

273 

273 
834 

369 
440 

1287 

1287 

923 

Pafta 
8 

8 

6 
8 

8 

8 
6 
7 

3IL Ula 
7 

7 

6 

Ada 
62 

62 

72 

62 

62 
62 

70 
67 

553 
66 

66 

502 

.,_ _.,. , t 

Parsel 
46 

47 

41 

, 40 
41 
42 

30 

27 

9 
59 

39 
21 

s* 

m2(alan) 
15,10 

3 

4 
55 

4 
10 

!4 
24,85 

162 
1,28 

2,39 

23,86 

Satılan kişi 
Ahmet Dinçer 

Ahmet Dinçer 

Şükrü Bulamacı 

Gülfide, Hakkı, Halit 
Hamdi, Emine, 
Şaban Yurtseven 

İrfan Çoban 
Cavit Çobanoğlu 

Hamdi Taşçı 
İsmet Tavşancı 

İsmet Tavşancı 

Ramazan Top 
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406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Tclckominikasyon Anonim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

1 

ADANA 
Bekir Sami Daşe 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
AFYON 
İsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mi kail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilal Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
166 
155 

11 
_ 
— 

276 
8 

(Kabul Edenler) 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akköç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
İbrahim Gürdal 

Kanunlaşmıştır. 

Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdülkerim Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergıın Özdemir 
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HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Güneş Taner 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

B : 115 10 . 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil ibrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
ismail Karakuyu 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfı 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

.1994 0 : 7 

ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

VAN 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İSTANBUL 
Gürhan Çelebican 
İsmail Safa Giray 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

(Reddedenler) 

Algan Hacaloğlu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
KAHRAMANMARAŞ 
Saffet Topaktaş 
RİZE 
Ahmet Kabil 

(Oya Katılmayanlar) 

Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. UluçGürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Oztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
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SİVAS 
Abdüllatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

YOZGAT 
Mahmut Orhon 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan.Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
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DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Ali Uyar 

İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
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Şevket Kazan 

KONYA 
MusaErancı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat Özer 

MUŞ • 
Muzaffer Demir 
Sun Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
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Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Güler ileri 
Ahmet Fevzi înceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 

\ 



T.B.M.M. B : 115 10 . 6 .1994 O : 7 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 1 ADIYAMAN 1 BURSA 1 
DİYARBAKIR 1 İSPARTA 1 İSTANBUL 2 
MARDİN 1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
115 İNCİ BİRLEŞİM 10 . 6 . 1994 CUMA Saat : 15.00 

. 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

—0" '•*o>;0'<ca»".u|' <»-

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

il. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 21 Arkadaşının, Otoyol Projelerinin 
Sözleşmelerini Son Ekonomik Değişiklikler Karşısında Yeniden Değerlendirmeyerek 
Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân 'Bakanı Onur Kümbaraeı-
başı Hakkında Anayasanın 99 uncu, jçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gen
soru Açılmasına İlişkin Önerlgesi (11/3<1) (Dağıtma tarihi : 9.6.|1994) (Görüşüne günü : 
14.6.1994 Salı) ' 

3 
SEÇİM 

' 4 . 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

„,*,.*-F«!S3 > O < CÜ 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanım 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. —- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname* ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77, Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.. 1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanan Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi.: 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı :T80) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

_ 2 - -
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuo. Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpinarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

— 3 — 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hülcmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) / 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Haltları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) -

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanım Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi •: 7.12.1993) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayisı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

28. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

29. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

X 30. — 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma 
tarihi : 17.5.1994) 

31. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi :. 23.3.1994) 

32. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun B'ir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Ha
san Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Madde
sinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) 'Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306), 2/417) 
(S.Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : i 2.5.1994) 

33. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

34. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü-

— S — 115 inci Birleşim 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ğün 38 inci Maddesine Göre" Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

X 35.— 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gkler Vergileri Kanunu, 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kainun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5.Ü994) 

X 36. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

37. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 38. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

39. — Hâkimler vo Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

X 40. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

41. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

42. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

44. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303V(Dağıtma tarihi : 4.3.1993) . 

46. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4..3.1993) 

47. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 24.1993) 

48. — Vakıflar Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

49. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

50. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı.: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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51. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevlen Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 52. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

X 53. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/27.6) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

56. —'• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet-ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

59. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 
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60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

61. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

62. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

63. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

65. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı.: 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

66. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

68. — Kars -Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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69, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

İ70.4 — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Saydı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında ICanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

72. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlıı ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

74. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

75. — Çorum 'Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanım Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

76. —-İstanbul Milletvekilli Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

77. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 298î Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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, 78. —-. Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk. Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

79i — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

81. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

82. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

83. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. _ Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi ': 6.11.1992) 

85. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının,. Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik. Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğîu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

87. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt. 
ma tarihi : 19.11.1992) 
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88. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

89. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayıb 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

90. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı. Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

92. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

93. —• 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

95. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

99. —'.Denizli-Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tki, Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

100. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

101. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması .Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

103. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

104. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993} 

105. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

106. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayiai : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 
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108. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

109. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nİn, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

110. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

111. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9..4.1993) 

112. — Manisa Milletvekili Tevfıik DikerMn, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

113."— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
. 114. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

115. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

116. — Harp Araç ve Gereçleıi ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/42!) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

118. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı :• 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

119ı — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
x\faddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 
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120. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

121. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma târihi : 9.11.1993) 

122. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 124. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) • ~ 

X 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S, Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) ' 

X 127. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Aheokleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının. Uy
gun Bulunduğuna D a i r Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

128. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka-
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nur. Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

129. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

130. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

131. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkmda Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) s 

132. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 133. — tzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıcı: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 136. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

137. — Eskişehir Milletvekili I. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nîn 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın .4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12,1993) , 
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138. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

141. — Bursa Milletvekili lurhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair, Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

144 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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147. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine ilişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve-Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — Türkiye Ctımhuriyoıi Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti, Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 151. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

152. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) . 

153.— Şırnak Milletvekili Mahmut Atınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X' 155. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. -~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

— 18 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 
X 159. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16,2.1994) 

X 160. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 161. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /527) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

162.,— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 163. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 

Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

164. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

165. — Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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166. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 167. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

168.: — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

169. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

173. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

174. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hıın, Uşak Milletvekili Ur al Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri. Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 
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177. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

179. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 180. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

181. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair-
Kanun Ta'sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

183. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184_ — §ırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

185. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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186. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop. Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Aiaddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 188.— Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

189. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

190. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) • 

191. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

192. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

193. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 194. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

_ 22 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 197. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

198. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi •: 19.4.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar.ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

200; — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişildik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile vŞehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayıiı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

201. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

202. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürdkli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

X 203. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

204. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 
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205. — Artvin Milletvekili Süleyman • Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması-Hakkında'Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) -

206. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

207.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı :660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

208. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) . 

209. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /5İ9, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

f X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S, Sayısı: 409) 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Ce
mal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo

nu Raporu (1/637, 2/908) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 15.11.1993 
Sayı : B.02.0.KKG/101-618/06354 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.9.1993 ta
rihinde kararlaştırılan "İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu 6.1.1982 tarihinde kabul olunmuş ve 20.1.1982 
tarihli Resmî Gazetede yayıymlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2577 Sayılı Kanun; Danıştayda 20.1.1982 tarihinden, bölge idare, idare ve vergi mahkeme
lerinde ise, bu mahkemelerin fiilen faaliyete başladıkları 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. 

2577 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20.1.1982 tarihinden sonra, Kanunun aksayan yön
lerinin giderilmesi, uygulamada ortaya çıkan boşluklarının doldurulması ve yargılamanın hız
landırılması amacı ile 5.4.1990 tarihinde kabul edilen 3622 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış
tır. Bu değişiklikler, idarî yargının iş yükünün yeterli düzeyde azalmasını sağlayamamış, idarî 
yargı mercHerindeki tıkanıklık büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bu Tasarı; idarî yargı mercüerindeki tıkanıklığa neden olan hükümlerin değiştirilmesi su
retiyle yargının hızlandırılması ve dava dosyalarının bir an önce çözüme ulaştırılmasının sağ
lanması amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle, idarî yargı alanında adalet gecikmeden dağıtılmış, kişiler haklarını gecikme
den elde etmiş ve idarî işlemlerde ve idarî yargıda istikrar sağlanmış olacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kişilerin-arzu ve isteklerini belirten dilekçelerin imzalı olması koşulunun aran
ması gerçek iradenin belirlenmesi için önem arzetmektedir. dava dilekçeleri, kişileri borç altına 
sokabilmekte veya bir takım hakları elde etmelerine olanak vermektedir. 

Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun, imzasız dilekçelerin işleme konulmaya
cağını amirdir. Dava dilekçeleri, idareden istek ve arzuyu belirten dilekçelere nazaran doğur
duğu sonuçlar bakımından çok daha önemli olmasına rağmen, onlarda imzanın aranmaması 
düşünülemez. 

İdarî yargı mercilerince, imzasız dava dilekçeleri üzerine birbirinden farklı sonuçlar doğu
racak kararlar verilmektedir. Bu farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve hak kaybının önlen
mesi bakımından dava dilekçelerinde "imza"nın bulunmaması halinde dilekçe red sebebi ya
pabilmek için 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasına "imzalı" kelimesi konulmuştur. 

Madde 2. - Birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile, birden fazla şahsın da müşterek dilek
çesi ile dava açabilmesi hallerinde açıklık getirilmekte ve uygulamadaki duraksamalara son ve
rilmek istenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile İdarî Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin 4 üncü 
fıkrası, 5 inci fıkrası birleştirilerek düzenlenmektedir, bu düzenleme ile, eksik veya hiç ödenmi-
miş olan harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için, Danıştayda daire başkanı
nın yanında görevlendireceği tetkik hakimine de ilgiliye tebligatta bulunma olanağı verilmektedir. 

Maddenin 5 inci fıkrası yeniden düzenlenerek, uygulamada ortaya çıkan önemli bir ak
saklık ve boşluk giderilmektedir. Yürürlükteki hükümde, dava açıldıktan sonra posta ücretin
de tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde ne yapılacağı hu
susunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu durum, mahkemelerin farklı uygulamalarına neden 
olmaktadır. 

Bu boşluğun doldurulması amacıyla, dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemle
rinin yapılmasını engelleyecek eksilmenin tamamlanması hususunun yukarıdaki 5 inci fıkra
daki yöntemle ilgiliye tebliğ olunması; posta ücreti iki kez yapılan tebligata rağmen tamamlan
madığı takdirde, dosyaynın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi; bu kararın tebliğ tarihin
den itibaren üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenme
diği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi ve bu kararın davacıya tebliğ edil
mesi öngörülmektedir. 

6 ncı fıkranın, "bu masraflar yargılama giderlerine dahildir." cümlesi yürüdükten kaldı
rılmaktadır. Harç ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması için gerekli tebligat giderinin 
genel bütçeden yapıldıktan sonra, bu masrafın yargılama giderine dahil edilmesi uygulamada 
bir takım karışıklıklara neden olmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişik
likle, ilgililerin haklarında idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin tesisi için yapılan 
başvuruya idarece verilen cevap kesin değilse, ilgiliye bu cevabı red sayarak dava açma imkânı 
tanındığı gibi, idarenin kesin cevabını bekleme olanağı da tanınmaktadır. Bu takdirde, dava aç
ma süresinin işlemeyeceği, ancak, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçeme
yeceği öngörülerek, idarî istikrarın korunması ve ilgililerin haklarının kaybolmaması amaçİanmışür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinde, idarî davaya konu ola
bilecek bir işlemin veya eylemin yapılması için idareye başvuru söz konusudur. 

Vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsili ve bunların 
zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: idarî davaya konu olacak işlemlere karşı mevcut 
hükümlere göre dava açılmadan önce idarî makamlara başvurulması mümkün bulunmamak
tadır. Başvuru yapılması dava süresini durdurmadığı için, daha sonra açılan davalar süreden 
reddedildiğinden çoğu zaman hak kayıplarına neden olunmaktadır. 

Gerek bu gibi haksızlıkların ortadan kaldırılması ve gerekse dava yoluna başvurulmadan 
idareye yapılacak başvuru yoluyla uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanmasının dava sayı
sını azaltma yönünden yapacağı olumlu etki gözönüne alınarak 2577 sayılı Kanunun 10 unu 
maddesinin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 5. —2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 11 inci maddesinde, idarî dava 
açılmadan önce idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem tesis 
yapılması üst makama, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makama başvuru düzenlenmiştir. 

Yukarıdaki maddede belirtilen nedenle 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 6. — Kanunun 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, ilk inceleme üzerine verilip 
de temyiz ve itiraz edilemeyecek kararlar sayılmıştır. Bu kararlar arasına, 15 inci maddenin l/a 
bendinde belirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda verilen davanın görev ve yetki yö
nünden redde ilişkin kararlar da alınmaktadır. . 

Bu suretle, ilk inceleme aşamasında, idarî yargının görevli olduğu konularda verilen dava
nın görev ve yetki yönünden red kararlarına karşı temyiz yolu kapatılarak, bu aşamadaki görev 
ve yetki yönünden red kararları ile dosyanın tekemmülünden sonra verilen görev ve yetki yö
nünden red kararlarının temyizi üzerine çıkan farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve tem
yizden beklenen hedefe daha sağlıklı ulaşılması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda verdiği kararla
ma karşı temyiz yolu kaldırıldığından fıkrada buna göre gerekli düzenltmeler yapılmıştır. 

Madde 7. — 2577 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
vergi davalarında olduğu gibi idare mahkemelerinin görev alınma giren davalarda da işlem dos
yalarının aslı veya onaylı örneğinin idarenin savunması ile birlikte Danıştaya veya ilgili mahke
me başkanlığına gönderilmesi zorunluluğu getirilmektedir. 

Bu suretle, gerek yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması, gerekse davanın 
esastan çözüme ulaştırılması aşamalarında gereksiz yere ara kararları verilerek uyuşmazlığın 
çözümünün ve dolayısıyla adaletin geciktirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile, 2577 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki, duruşma yapıl
dıktan sonra aynı gün karar verilmemesinin gerekçesinin kararda gösterilmesi zorunluluğu kal
dırılmaktadır. Madde ile duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilmesi 
zodrunluluğu getirilmektedir. Bu zorunluluk amacın elde edilmesinde yeterli görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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Madde 9. — Madde ile 2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının sonuna 
eklenen cümle ile bu fıkrada sayılan haller nedeniyle mahkemeye verilmeyen bilgi ve belgelere 
dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemeyeceği öngörülerek, adalete gölge dü
şürmesinin önüne geçilmesi ve yargılama hukukunun delil sistemi korunmak istenmiştir. 

Yargılama usulü hukukunda amaç, davaya dayanak yapılan tüm belge ve delillerin taraf
ların bilgisine sunulması suretiyle gerçeğin ortaya çıkması ve bu suretle hukukun üstünlüğü
nün sağlanmasıdır. 

, Taraf ve vekillerine incelettirilmeyen belge ve dosyaya dayanılarak karar verilmesi, davacı
lara gerçek anlamda iddiasını kanıtlama hakkı tanınmadığını gösterdiği gibi adalete de gölge 
düşürmektedir. 

Kaldı ki, uygulamada gizlilik taşımayan belge ve dosyalara gizlilik damgası vurularak bun
ların ilgililere incelettirilmesi engellenmektedir. 

Bu nedenle de, Kanunun 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrası da yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Diğer taraftan, Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ile "Başkanlık Kurulu"nun adı "Başkanlar Kurulu" olarak değiştirilmiş bulunduğundan 
maddede buna göre düzeltme yapılmıştır. 

Madde 10. — 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle, 
kararlarda bulunacak hususlar arasına, yürürlükten kaldırılmış bulunan 521 sayılı Danıştay 
Kanununda olduğu gibi Danıştay savcısının yanında tetkik hâkiminin düşüncesinin yer alması 
da öngörülmektedir. 

Bu suretle, kararın oluşumunda büyük, oranda emeği geçen tetkik hâkiminin düşüncesi
nin yer alması sağlanmakta, tetkik hâkimliği müessesesine layık olduğu değerin verilmesi amaç
lanmaktadır. 

Madde 11. —• Bu madde ile 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 
maddenin fıkraları yeni bir sistem içinde ele alınarak bazı fıkra numaralarının sırası değiştiril
mekte ve bazı fıkralara ise yeni metinde yer verilmemektedir. 

1 inci fıkradaki değişiklikle, kanun yollarına başvurulması halinde, dava konusu idarî iş
lem hakkında hangi koşulla yürütmenin durdurulması kararı verilebileceği Kanunun 52 nci mad
desinde yapılan değişiklikle düzenlenmiş bulunduğundan "„. veya kanun yollarına 
başvurulması" ifadesi metinden çıkarılmaktadır. 

2 nci fıkrada yapılan değişiklikle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırıl
maktadır. 2 nci fıkranın birinci cümlesinde yürütmenin durdurulmasına hangi koşullarla ka
rar verilebileceği açıkça gösterilmiştir. Birinci cümle Anayasanın 125 inci maddesiyle de uyum 
içinde kaleme alınmıştır, tki ve üçüncü cümlelerle birinci cümlenin açıklaması yapılmaktadır 
ki bu da kanun yapım tekniğine uygun düşmemektedir. 

Yürürlükteki maddenin 8 inci fıkrası 3 üncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü fıkrasındaki hüküm; yürürlükteki maddenin 5 inci fıkrasının ikinci cümlesi 

aynen alınarak müstakil fıkra haline dönüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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Tasarının 5 inci fıkrası; yürürlükteki maddenin 5 inci fıkrasının birinci cümlesi ile 6 ve 
7 nci fıkraların birleştirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. Maddeye sadece "Hakim" kelimesi ek
lenerek tek hakimle çözüme bağlanan davalarda teminata ilişkin uyuşmazlığın tek hakim tara
fından karara bağlanacağına açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 6 ncı fıkrası: yürürlükteki maddenin 3 üncü fıkrası aynen alınmak suretiyle dü
zenlenmiştir. 

Yürürlükteki meddenin : 
a) 4 üncü fıkrasında, yürütmenin durdurulmasına doksan gün içinde karar verilebilme

si öngörülmüştür. Bu durum uygulamada karışıklıklara, mahkemelerin iş yükünün artmasına 
ve adaletin gecikmesine neden olmaktadır. Yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava dos
yalarının tekemmülden itibaren altmış gün içinde esastan karara bağlanamaması halinde yü
rütmenin durdurulması kararının kendiliğinden hükümsüz kalması, mahkemelerin iş yükü na
zara alındığında, bu süre içinde karar verilmesinin imkansız olması sebebiyle kişilerin hakları
nın zarar görmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu suretle hakkın, özü şekle feda edilmiş ol
maktadır ki, bu durum, hiçbir zaman hukuken savunulamaz. Kaldı ki, mahkemenin bu süre 
içinde karar verememesi yüzünden hak sahibi kişi zarar görmektedir. 

b) 9, 10 ve 11 inci fıkralar; savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde hangi koşullarla 
yürütmenin durdurulması kararı verileceği veya verilemeyeceği özel kanunlarında düzenlenmiş 
bulunduğundan, kanun tekniği bakımından bu hükümlerin tdarî Yargılama Usulü Kanunun
da yer almaması gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerle, söz konusu fıkralar maddede değişiklik suretiyle yürürlükten kaldı
rılmaktadır. 

Madde 12. — Uygulamada 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının birin
ci cümlesi, idarî yargı mercilerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 
altmış gün içinde uygulanma zorunluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanarak, uygulama süre
si, altmış gün olarak kabul edilmektedir. Halbuki, kanun koyucunun amacı imkânı olduğu sü
rece hemen uygulanması, durum gerektiriyorsa en geç altmış gün içinde uygulanmasıdır. 

Uygulamadaki bu yanlış anlamanın ortadan kaldırılması amacıyla fıkraya açıklık getiril
mekte; esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare: gecikmek
sizin işlem tesis edeceği veya eylemde bulunacağı belirtilmektedir. Ancak, bu sürenin hiç bir 
şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği vurgulanmaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, sadece vergi davalarında 
uygulanmayıp idarî davalarda da uygulandığından, vergi mahkemelerinde verilen kararlarla 
sınırlayan fıkranın ikinci cümlesinden bu kısıtlama kaldırılmaktadır. Bu suretle 1 inci fıkranın 
ikinci cümlesi idare ve vergi mahkemelerinin kararlarında uygulanabilecek hale gelmektedir. 

Tam yargı davaları esas itibariyle belli bir miktarın tazminini hedef olan davalardır. Bu 
şekilde belli bir miktarı haklı tarafa ödemeyi hüküm altına alan kararlar ancak genel hüküm 
dairesinde infaz ve icra olunabilir. Belli bir miktarı hüküm altına almayan tam yargı davaları
na ilişkin kararların infaz ve icrasında zorunluklar bulunmaktadır. Bu sebeple, maddeye açık
lık getirilmesi amacıyla tam yargıya ilişkin kararlardan belli bir miktarı içerenlerin genel hü
kümler dairesinde infaz ve icra edilebileceğini belirtmek için 2 nci fıkrada değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki "altmış günlük" süre, kişile
rin haklarının korunması bakımından uzun bir süre kabul edilerek "otuz güne" indirilmiştir. 

Madde 13. - Yapılan değişiklikle cümleye sadece "davanın ihbarı" kavramı eklenmiştir, 
Bilindiği üzere idarî yargıda genellikle kişiler davacı, idare ise davalı durumundadır, tmar mev
zuatından doğan uyuşmazlıklarda idarenin işlemi davanın tarafları dışındaki kişilerin de hu
kukunu etkilemektedir. Menfaatlerin çatışması nedeniyle çoğu kez taraflar üçüncü kişiye da
vayı ihbar etmediklerinden üçüncü kişiler hak kaybına uğramaktadırlar. Yapılan değişiklikle 
davanın ihbarı mahkemeye bırakıldığından hak kayıpları önlenmiş olacaktır. 

Madde 14. — İdarî davalarda yetki kamu düzenindedir. İdarî sözleşmelerde de idarenin 
üstün yetkileri söz konusudur. Bu itibarla, idarî sözleşmelerle yetkili mahkemenin belirlenebil
mesi, idarî yargının özelliği ve bu yargının ilkeleri ile bağdaşmadığından, 2577 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinde, idarî sözleşmelerle, yetkili mahkemenin be-
Iirlenebilmesine olanak veren hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 15. — Tek fıkra halinde düzenlenmiş bulunan 34 üncü madde iki fıkra halinde 
düzenlenerek, 2 nci fıkrayla; köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanma
sına ilişkin davalarla, sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme: mülkî idarî birimin, köy, bele
diye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesi yapılmaktadır. 

Bu suretle, mahallinde daha kolay ve daha az masrafla çözümlenmesi gereken davalar, 
Ankara idare mahkemelerinin görev ve yetki alanından çıkartılarak, bu uyuşmazlıkların o yer
lerdeki idare mahkemelerinde çözümlenmesine olanak sağlanmaktadır. Bu değişiklikle, yargı
lama hukukunun temel prensiplerinden olan usul ekonomisine riayet edilmiş olmaktadır. 

Madde 16. — Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerin tarh ve tahakkukun
dan sonra Maliye Bakanlığına itiraz edildikten sonra dava yoluna gidildiğinden, bu uyuşmaz
lıklara ilişkin davalar Ankara Vergi Mahkemelerinde açılmaktadır. 

2577 sayılı Kanunun 37 nci maddesine eklenen (b) bendi; Ankara Vergi Mahkemelerinin 
iş yükünü azaltmak ve vergi davalarının.Ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlaya
rak uyuşmazlıkları biran önce çözüme ulaştırmak ve farklı uygulamaya son vermek amacıyla 
Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerde bu vergiyi, tarh, tahakkuk etiren yer vergi 
mahkemesi yetkili kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, Danıştay Kanununun bazı Maddelerinin değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısıyla Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaları belirten 2577 sayılı Kanu
nun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (j) bendindeki "Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet 
yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılacak davalar" danıştayın 
görev alanından çıkarılmış bulunduğundan, sözkonusu işlemlere karşı açılan davalarda, yetki
li vergi mahkemesinin belirlenmesi 37 nci maddenin yeni düzenlenen (b) bendinde düzenlen
miştir. Bu davalarda da yukarıdaki nedenlerle vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümleri tarh 
ve tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkili olacaktır. 

Maddeye eklenen (b) bendi nedeniyle mevcut (b) ve (c) bent harfleri sırasıyla (c) ve (d) 
olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 17. — Madde ile Kanunun 38 inci maddesine. 1 sayılı yeni bir fıkra eklenmekte 
ve mevcut fıkra sayıları buna göre değiştirilmektedir. Eklenen fıkrada "bağlantılı dava"nın 
tanımı yapılmak suretiyle bağlantılı davalara uygulamada açıklık getirilmek istenmektedir. 

Madde 18. — 2577 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendindeki 
"bağlantılı" kelimesindeki "Iı" eki çıkarılarak bent redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Madde 19. — Vergi Usul Kanununda vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak tdarî Yargılama 
Usulü Kanunundaki süreden farklı temyiz süresi getirilmiş bulunduğundan, 46 ncı maddenin 
2 nci fıkrasına "özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde" ibaresi eklenmek suretiyle 
2577 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile paralellik sağlanmaktadır. 

Madde 20. — Maddenin 4 üncü fıkrası redaksiyona tabi tutulmuş ve maddeye eklenen 
7 nci fıkrada; temyiz dilekçesi verilirken harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin Kâ
nunun 3 üncü maddesi esaslarına göre düzenlenmediği ve temyiz isteminin kanuni süre geçiril
dikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesince saptan
ması hallerinde de, maddenin 2 ve 6 ncı fıkralarında sözü edilen kararların Danıştay daire ve 
kurulunca verilmesine açıklık getirilerek, uygulamadaki farklılık giderilmekte ve farklı uygu
lamalardan kaynaklanan gecikmelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 21. — Fıkraya eklenen cümle ile de davanın reddine ilişkin kararların temyizi hâ
linde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi, 27 nci mad
dede öngörülen koşulun varlığına bağlı kılınmaktadır. Bu suretle, temyiz aşamasında dava ko
nusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilip verilemeyeceğine ilişkin hukukî 
tartışmalara da son verilmektedir. 

Madde 22. — 53 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (h) bendine "konusu" kelimesi eklen
mektedir. Zira ilâmların ayniyetinden söz edilebilmesi için tarafları, sebebi ve konusunun aynı 
olması gereklidir. 

3 üncü fıkrada yapılan değişiklikle, yargılamanın yenilenmesindeki süreler için, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun hükümlerine yapılan yollamadan vazgeçilerek, yargılama
nın yenilenmesi sebebine göre süreler açıkça gösterilmek suretiyle uygulamada kolaylık sağlan
makta ve sürenin hangi tarihten başlayacağı açıkça belirtilmektedir. 

Madde 23. — Fıkraya açıklık getirmek amacıyla "bölge idare mahkemesi" de eklenmiştir. 

Madde 24. —Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapılmak suretiy
le fıkranın "ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hükümlerine göre para 
cezası da hükmolunur." ifadesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Dava hakkı ve bunun bir uzantısı olan kanun yollarına başvurma hakkı, Anayasa ile ta
nınmış temel hak ve özgürlükler arasında yer alır. Diğer taraftan, hukuk devleti ilkesi, idarî 
eylem ve işlemlerin hiçbir kısıntıya tabi olmaksızın yargı denetimine tabi tutulmasını gerekti
rir. Bu itibarla, kişilerin yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinin reddi 
halinde onlardan para cezası alınmasını öngören hüküm yargı fonksiyonunun amacı ile bağ
daşmadığından yürürlükten kaldırılmaktadır. 
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Madde 25. — Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi, 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet 
Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılıp, bölge idare, 
idare ve vergi mahkemelerinin hâkimleri ve diğer görevlilerinin yol giderleri ve tazminatları bu 
Kanunla düzenlenmiş bulunduğundan, bu zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla 2577 sayı
lı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 26. — Yargı hizmetinin kjrkbeş gün gibi uzun bir süre acele belli işler dışında dur
durulması hizmet ve çağın gerekleri bakımından zorunlu görülmediğinden yargıdaki tıkanıklı
ğın giderilmesi amacıyla çalışmaya ara verme süresi kısaltılmakta ve maddenin 3 üncü fıkra
sındaki izin hakları saklı tutulanlar arasına çalışmaya ara vermeden yararlanmayanlar da da
hil edilmiştir. 

Geçici Madde — Bu Kanunla, 25?7 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci mad
desinin 1 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra verilecek kararlar hakkında uygulanacaktır. 

Madde 27. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 28. — Yürütme ile ilgilidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifim, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

26.11.1993 

Cemal Şahin 
Çorum 

GEREKÇE 

6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Yasasının 2 nci maddesi uygulamada 
genel hukuk sistemine aykırı biçimde gelişmiştir. İdarî davalarda taraf ehliyeti konusundaki 
usulsüzlük İdarî Mahkemelerde ve Danıştay'da iş hacmini gereksiz biçimde artırmıştır. Bu du
rum hususi hukuktaki hak ve ehliyetin tatbikatında da eşitsizlik sonucu doğurmuştu. 

Taraf ehliyeti, davada taraf olabilme yeteneğidir. Taraf ehliyeti, Medenî Hukuktaki mede
nî haklardan istifade ehliyetinin medenî usul hukukunda büründüğü şekildir. Gerçekten, kim
lerin taraf ehliyetine sahip oldukları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 38 inci maddesi 
ile Medenî Kanunun 8 ve 46 ncımaddelerinde açıklarîm ıştır. 

Bu genel kaideye rağmen 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı "İdarî Yargılama Usulü Kanu-
nu"nun başta 2 nci maddesi olmak üzere ilgili maddelerinde dava ve taraf ehliyeti yanlış de
ğerlendirilmiş ve (menfaatleri ihlal edilenler) deyimi geniş yorumlanarak,.esasta dava ehliyeti-. 
.ne sahip olmayan kişilerin de, idarî yargıda iptal ve tam yargı davaları açma talepleri kabul 
edilmiş ve davalar buna göre görülerek, hükme bağlanmıştır. 

Hazırlanan kanun teklifi ile dava açma hakkına ve taraf olma ehliyetine bir kısıtlama ge
tirilmeden; 

a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile huku
ka aykırı olduklarından dolayı, iptalleri için, ancak kişisel menfaatları doğrudan ihlal edilen
ler tarafından iptal davası açılabileceği, 

b) İdarî eylem ve işlemlerden dolayı keza kişisel hakları doğrudan muhtel olanların tam 
yargı davaları açacakları kabul edilmiştir. 

2577 Sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince, bu Kanunda hüküm bulunmayan husus
larda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 578 inci maddesi Kanunda yapılan değişikliklerle ilgili hükümler ihtiva etmektedir. An
cak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılan değişikliklerin zaman bakımından ne . 
suretle uygulanacağı hususunda literatürde ve uygulamada değişik görüşler vardır. İdarî yargı
nın bütünlüğünü korumak ve İdarî Mahkemeleri arasında değişik uygulamalara meydan ver
memek ve netice itibariyle ikinci maddedeki değişiklikle amaçlanan maksadı temin etmek ba
kımından Kanuna bir geçici hüküm konması gerekli görülmüştür. 
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İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Konuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklanmcsinc Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Mad
desinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden bir ile huku

ka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, kişisel menfaatları doğrudan ihlal edilenler tara
fından açılan iptal davaları, 

b) İdarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 
açılan tam yargı davaları, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı 
taraflar arasında çıkart uyuşmazlıklara ilişkin davalar. 

MADDE 2. — 2577 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 1. — Değiştirilmiş olan 2 nci maddenin hükmü bu Kanunun yü
rürlüğünden evvel açılmış olup devam eden veya hükme bağlanmış olup da kesinleşmemiş bu
lunan davalarda da uygulanır." 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/638, 2/908 22.12.1993 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi birleştirilmek ve Tasan esas alınmak suretiyle, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay'ın, Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüş, gerekçeleri uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi 1 inci madde alarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının diğer maddeleri madde numaraları düzeltilerek, teklifin ek geçici 1 inci maddesi 

geçici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
Sözcü 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Baki Tlığ 
Ankara 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
Saha Tanık 

İzmir 

'Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Başkanvekili 
Ali Yalçın öğütcan 

Adana 
Kâtip 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Fuat Çay 
Hatay 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
H. Cavit Erdem ir 

Kütahya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kantin Tasarısı 

MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. • . " 

" 1 . İdarî davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hita
ben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır." 

MADDE 2. — 2577 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — 
1. Her idarî işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddî veya hukukî 

yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de 
dava açılabilir. 

2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya men
faatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddî olay veya hukukî sebeplerin aynı olma
sı gerekir." 

MADDE 3. — 2577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta 
ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve 
tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı 
veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği tak
dirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez 
veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

5. Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şe
kilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya 
görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. 
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. 
Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu 
kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı,tamamlanmak suretiyle yeniden iş
leme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya 
tebliğ olunur. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re'sen genel bütçeden yapılır." 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci mad
desinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

','1. İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile huku

ka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, kişisel menfaatleri doğrudan ihlal edilenler tara
fından açılan iptal davaları, 

b) İdarî eylem've işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 
açılan tam yargı davaları, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar." 

MADDE 2. — Tasarının 1 inci maddesi, 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi, 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. ' 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi, 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. ' 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2577 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"2. Altmış gürr içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır, ilgililer altmış gü
nün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi 
mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse 
ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu 
takdirde dava açma süresi işlemez.-Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı 
geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bit
mesinden sonra yetkili idarî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde dava açabilirler." 

MADDE 5. —2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 6. — 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"4. . tik inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin l/a bendin
de belirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine 
ilişkin kararlarla, l/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve l/d bendindeki dilekçe red karar
ları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna 
başvurulabilir." 

MADDE 7. — 2577 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"5. Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile bir
likte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir." 

MADDE 8. — 2577 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir." 

MADDE 9. --2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının sonuna aşağıda
ki cümle eklenmiş, 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 5 inci fıkrasındaki "Başkanlık 
Kurulunca" ifadesi "Başkanlar Kurulunca" olarak değiştirilmiştir. 

"Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez." 

, MADDE 10. — 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünce
leri." 

MADDE 11. — 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 27. — . . . - . . 
1. Danıştayda veya idarî mahkemelerde dava açılması dava edilen idarî işlemin yürütül

mesini durdurmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi, 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5-inci maddesi, 6 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 nci maddesi, 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. . ; 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi, 8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi, 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi, 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. , 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi, 11 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi, 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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2. Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğmasıye idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edi
len vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava 
konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrası
na göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde iş
lemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler 
üzerine yapılan işlemlerle "tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdur
maz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 

4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltabi
leceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun ge
reklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmaz
lıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hâkim tarafından 
çözümlenir. İdareden ve adlî yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 

6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairele
rince verilmişse konusuna göre İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare 
mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri 
ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme 
süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mah
kemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden 
itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler 
dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir. 

7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara 
bağlanır." 

MADDE 12. —- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde, 4 üncü fıkrasındaki "altmış" kelimesi ise "otuz" olarak değiştirilmiştir. 

" 1 . Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürüt
menin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis et
meye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 
başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalar
da verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. 

• • , • ı ' 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler 
dairesinde infaz ve icra olunur." 

MADDE 13. — 2577 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'-
sen yapılır." 

MADDE 14. — 2577 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ikinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
; . ' ( • • ' " ' ' 



— 17 — 
(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. —Tasarının 12 nci maddesi, 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 üncü maddesi, 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi, 15 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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MADDE 15. — 2577 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"TaşınmazMallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 
Madde 34. — 
1. tmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili 

mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin 
idarî davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla 
sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülkî idarî birimin, köy, belediye veya mahallenin 
bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir." 

MADDE 16, — 2577 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve 
mevcut (b) ve (c) bent harfleri sırasıyla (c) ve (d) olarak değiştirilmiştir. 

"b) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince 
şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,1' 

MADDE 17. — 2577 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki 1 inci fıkra eklenmiş 
ve mevcut (1), (2), (3) ve (4) olan fıkra numaraları sırasıyla (2), (3), (4) ve (5) olarak değiştirilmiştir. 

" 1 . Aynı maddî veya hukukî sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğe
rini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır." 

MADDE 18. — 2577 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. . ' 

"c) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahke
melere geri gönderilir." 

MADDE 19. — 2577 Sayılı Kanunun 46 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare 
ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danış-
tayda temyiz yoluna başvurulabilir." 

MADDE 20. — 2577 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 7 nci fıkra eklenmiştir. 

"4. Kararı veren Danıştay dairesi veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap 
süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir." 

"7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 
3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapıldı
ğı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması halle
rinde de 2 ve 6 nci fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir." 

MADDE 21. — 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürüt
menin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır." 
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MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi, 16 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 16 jıcı maddesi, 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi, 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 18 inci maddesi, 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi, 20 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi, 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi, 22 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 22. — 2577 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi ile 
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni 
bir kararın verilmesine neden olabilecek kanunî bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka 
bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması." 

"3 . Yargılamanın yenilenmesi süresi, l/h bendinde yazılı sebep için on yıl, diğer sebep
ler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği 
tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır." 

MADDE'23:;— 2577 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
• değiştirilmiştir. 

"3 . Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mah
kemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme 
yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar." 

MADDE 24. — 2577 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3 . Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere 
dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir." 

MADDE 25. — 2577 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâkimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri 
ve tazminatları hakkında 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol 
Giderleri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

MADDE 26. — 2577 sayılı Kanunun 61 ine maddesinin 1 inci fıkrasının birinci cümlesi 
ile 3 Üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl Temmuz ayının yirmisinden Ağustos ayı
nın yirmibirine kadar çalışmaya ara verirler." 

"3 . Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları 
saklıdır." 

GEÇtct MADDE — Bu Kanunun 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci 
maddesinin 1 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra verilecek kararlar hakkında uygulanır. 
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MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi, 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay-
nçn kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 üncü maddesi, 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25.— Tasarının 24 üncü maddesi, 25 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi, 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi, 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 1. — Tasarının geçici maddesi, geçici 1 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Değiştirilmiş olan 2 nci maddenin hükmü bu Kanunun yürürlü
ğünden evvel açılmış olup devam eden veya hükme bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan 
davalarda da uygulanır." 
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MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N, Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Golhan 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G. Mûftüoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

M. Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Sanal 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
/. Atilla 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
O. Rumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı Y. 
B. S. Daçe 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ate$ 

Devlet Bakanı 
Y. Akluna 

Devlet Bakanı 
/.• Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
E, Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık Bakanı 
R. Serdaroğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şalıin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
DE Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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MADDE 28. ~ Tasarının 27 nci maddesi,: 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 28 inci maddesi, 
nen kabul edilmiştir. 

cabul ettiği metin)^ 
£8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 

29 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay-
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 409'a 1 inci 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Haklanda Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 24.2.1994 
Esas No. ; 1/637 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Komisyonumuzun 22.12.1993 tarihli 8 inci Birleşiminde birleştirilerek görüşülüp, ka
bul edilmiş ve konuya ilişkin 22.12.1993 tarihli ve 12 sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştu. 

Tasarı Genel Kurulun gündeminde iken Genel Kurulun 15.2.1994 tarihli 71 inci Birleşi
minde İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere Komisyonumuzca 
geri alınmıştır. 

Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 24.2.1994 tarihli ve 16 sa
yılı Birleşiminde tasarının sadece 1 inci maddesi üzerinde görüşme açılmasına karar verilmiş 
ve tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen İdarî Yargılama usulü Kanununun 2 nci mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenerek, çevre, tarihî ve kültürel değer
lerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararım yakından ilgilendiren hususlarla ilgili 
olarak açılan davalar madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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Başkan Sözcü 
Cemal Şahin Cemal özbilen 

Çorum Kırklareli 
Üye Üye 

Cemalettin Gürbüz Baki TUğ 
Amasya Ankara 

Üye Üye 
Cavit Kavak Hasan Afşar 

istanbul Konya 
Üye Üye 

H. Cavit Erdemir Fethullah Erbaş 
Kütahya Van 

imzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (409»a 1 inci Ek) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İdârf Yargılama Usulü Ketumunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ndaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. İdarî davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hita
ben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır." 

MADDE 2. —- 2577 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5V — 
1. Her idarî işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddî veya hukukî 

yünden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karsı bir dilekçe ile de 
dava açılabilir. 

2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile.dava açabilmesi için davacıların hak veya men
faatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddî olay veya hukukî sebeplerin aynı olma
lı gerekir." 

MADDE 3. — 2577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

i M. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta 
ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve 
tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı 
veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği tak
dirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez 
veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

5. Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şe
kilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya 
görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. 
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. 
Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu 
kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden iş
leme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya 
tebliğ olunur,. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re'sen genel bütçeden yapılır." 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409*a 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci mad
desinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1 . İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile huku

ka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, çevre, tarihî ve kültürel değerlerin korunması, imar 
uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere, kişisel hak
ları ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

b) İdarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 
açılan tam yargı davaları, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar." 

' MADDE 2. —Tasarının 1 inci maddesi, 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.' 

MADDE 3. —- Tasarının 2 nci maddesi, 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi, 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2577 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır, ilgililer altmış gü
nün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi 
mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap -kesin değilse 
ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu 
takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı 
geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bit
mesinden sonra yetkilr idarî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde dava açabilirler." 

MADDE 5. — 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 6. — 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

''4. tik inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin l/a bendin
de belirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda dayanın görev ve yetki yönünden reddine 
ilişkin kararlarla, l/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve l/d bendindeki dilekçe red karar
ları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna 
başvurulabilir." 

MADDE 7. — 2577 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

, "5. . Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile bir
likte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir." 

MADDE 8. — 2577 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir." 

MADDE 9. —2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının sonuna aşağıda
ki cümle eklenmiş, 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 5 inci fıkrasındaki "Başkanlık 
Kurulunca" ifadesi "Başkanlar Kurulunca" olarak değiştirilmiştir. 

"Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez." 

MADDE 10. — 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünce
leri." 

MADDE 11. — 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 27. — 
1. Danıştayda veya idarî mahkemelerde dava açılması dava edilen idarî işlemin yürütül

mesini durdurmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi, 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi, 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. -— Tasarının 6 ncı maddesi, 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi, 8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi, 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi, 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi, 11 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi, 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

2. Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edi
len vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava 
konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur.,Ancak, 26 ncfrnaddenin 3 üncü fıkrası
na göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde iş
lemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler 
üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdur
maz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 

4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabi-
leceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun ge
reklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmaz
lıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hâkim tarafından 
çözümlenir. İdareden ve adlî yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 

6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairele
rince verilmişse konusuna göre tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare 
mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri 
ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme 
süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mah
kemeye veya karan veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden 
itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir, itiraz edilen merciler 
dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir. 

7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara 
bağlanır." 

MADDE 12. — 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde, 4 üncü fıkrasındaki "altmış" kelimesi ise "otuz" olarak değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, İdare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürüt
menin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis et
meye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 
başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalar
da verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler 
dairesinde infaz ve icra olunur." 

MADDE 13. — 2577 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'-
sen yapılır." 

MADDE 14. — 2577 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ikinci cümlesi 
. yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 



(Adalet Komisyonunun kabul etliği metin) 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi, 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 UncU maddesi, 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi' 15 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 



10 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 2577 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 
Madde 34. — 
. 1. tmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili 

mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin 
idarî davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

2. Köy, belediye ye özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla 
sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülkî idarî birimin, köy, belediye veya mahallenin 
bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir." 

MADDE 16. —- 2577 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve 
mevcut (b) ve (c) bent harfleri sırasıyla (c) ve (d) olarak değiştirilmiştir. 

"b) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince 
şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren," 

MADDE 17. — 2577 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki 1 inci fıkra eklenmiş 
ve mevcut (1), (2), (3) ve (4) olan fıkra numaralan sırasıyla (2), (3), (4) ve (5) olarak değiştirilmiştin 

"1. Aynı maddî veya hukukî sebepten doğan yada biri hakkında verilecek hüküm, diğe
rini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır." 

MADDE 18. — 2577 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahke
melere geri gönderilir." 

MADDE 19. — 2577 Sayılı Kanunun 46 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

' '2. özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare 
ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danış-
tayda temyiz yoluna başvurulabilir." 

MADDE 20. — 2577 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 7 nci fıkra eklenmiştir. . 

"4. Kararı veren Danıştay dairesi veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap 
süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir." 

"7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 
3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapıldı
ğı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması halle
rinde de 2 ve 6 nci fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir." 

MADDE 21. — 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürüt
menin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409*a 1 inci Ek) 
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. MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi, 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi, 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynçn 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi, 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 18 inci maddesi, 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi, 20 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi, 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi, 22 ncimadde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 22. — 2S77 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi ile 
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni 
bir kararın verilmesine neden olabilecek kanunî bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka 
bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması." 

"3. Yargılamanın yenilenmesi süresi, l/h bendinde yazılı sebep için on yıl, diğer sebep
ler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekieştiği 
tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır." 

MADDE23."— 2577 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mah
kemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme 
yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar." 

MADDE 24. — 2577 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"3. Mırgılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere 
dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir." 

MADDE 25. — 2577 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâkimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri 
ve tazminatları hakkında 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol 
Giderleri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

MADDE 26. —- 2577 sayılı Kanunun 61 ine maddesinin 1 inci fıkrasının birinci cümlesi 
ile 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl Temmuz ayinin yirmisinden Ağustos ayı
nın yirmibirtne kadar çalışmaya ara verirler." ' 

"3. Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin haklan 
saklıdır." 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun 2577 sayılı tdârî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci 
maddesinin 1 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra verilecek kararlar hakkında uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409*a 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi, 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 üncü maddesi, 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi, 25 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi, 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi, 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici maddesi, geçici 1 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Değiştirilmiş olan 2 nci maddenin hükmü bu Kanunun yürürlü
ğünden evvel açılmış olup devam eden veya hükme bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan 
davalarda da uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Golhan 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G. Mûftüoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

M. Çüoğki 
Devlet Bakanı 

A, Sanal 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

tçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
/. Atilla 

Bayındırlık ve tskfln Bakanı 
O. Kumbaractbaşı 

Ulaştırma Bakanı Y. 
B. S. Daçe 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

Devlet Bakanı 
Y, Aktuna 

Devlet Bakanı 
/.' Ih 

Devlet Bakanı 
r Akyd 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık Bakam 
R. Ssrdaroğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
DR Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409»a 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 
MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi, 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 28 inci maddesi, 29 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

EjHIBe 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409'a 1 inci Ek) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 614) 

Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, 
Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Raporu (1/583) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG/1OP591/05561 10.8.1993 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru

lunca 29.7.1993 tarihinde kararlaştırılan "Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma 
Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplanılın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GEREKÇE 
18.1.1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa istinaden Koordinasyon Kurulunca 

benimsenip Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararlardan bazıları, 79 sayılı Millî Korunma Suçla
rının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi gereğince halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi de, K/1089 sayılı Karardır. Bu Kararla, "taşkömürü ve kokun mahal ve 
müesseselere tevziine ait kararları ısdar etmek ve halin icaplarına göre bu mevzuda gereken 
tedbirleri almak" hususunda İşletmeler Vekaletine yetki verilmiş, aynı zamanda taşkömürü-
nün alım ve satımı hakkında da bazı hükümler getirilmiştir. 

233 sayılı Kanun Hükkünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 
alman 20.12.1985 tarihli ve 85/10202 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca, Türkiye Taşkö
mürü Kurumunun ürettiği taşkömürlerinin sanayi, enerji, ulaştırma ve teshin maksadı ile kok 
ve kok tozlarının üretici kuruluşlar tarafından sanayici firmalara satışı serbest bırakılmış ise 
de, mezkur K/1089 sayılı Kararın yürürlükte olması sebebiyle, taşkömürünün serbestçe satışı 
yapılamamaktadır. 

Bu itibarla, taşkömürünün serbestçe satışının yapılmasını teminen, 79 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin birinci fıkrasında "uygulanmasına devam olunacağı" öngörülen K/1089 sa
yılı Koordinasyon Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyü/c Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/583 
Karar No. : 25 16.2.1994 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

"Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Thsfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı Sanayi ve Ticaret, Adalet ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların tem
silcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 13.1.1994 Tarihli 33 üncü toplantısında görüşülmüştür. 

Taş kömürünün serbest satışının yapılabilmesi İçin bu hususta her türlü düzenleme yetki
sini Bakanlar Kuruluna veren K/1089 Sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının yürürlükten kal
dırılmasını öngören Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde tasarının genel 
gerekçesi uygun görülmüş ve maddelerine geçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Tasarının; 1 inci maddesi kanun yazım tekniği bakımından uygun görülmemiş ve madde 
yeniden düzenlenmiş 2 nci ve 3 Üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz1 Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
Sözcü 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

(tmzada Bulunamadı) 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Cemal Tercan 

İzmir 
Üye ' 

Adem Yıldız 
Samsun 

(tmzada Bulunamadı) 

Başkanvekili 
Mehmet Cebi 

Samsun 
Kâtip 

Evren Bulut 
Edirne 

Üye 
Rahmi özer 
Çanakkale 

(tmzada Bulunamadı) 
Üye 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Üye 
îr/ettin Akar 

Muğla 
Üye 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

(İmzada Bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tas
fiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma 

Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair JCanunun de
ğişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen, "K/1089" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
E. inönü N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
/ Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
R Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 
Sağlık Bakanı 

R. Serdaroğlu 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

P. Şahin M. Moğultay 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

M. T. Köse V. Atasoy 
Kültür Bakanı Turizm Bakanı 
D. F. Sağlar A. Ateş 
Orman Bakanı Çevre Bakanı 

H. Ekinci R> Akçalı 

Devlet Bakanı 
M. Gölhan 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G. Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. Çiloğlu 

Devlet Bakanı 
A. Sanal 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 
İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
t. Attila 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaraabaşı 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

"Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tas
fiyesine ve Bazı HükUmler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.9.1960 Tarih ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korun
ma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanu
nun değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen, "K/1089" ibaresi madde metninden 
çıkartılmış ve bu husustaki K/1089 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

zam* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 654) 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar 
Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/679,2/287,2/306, 2/417) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.4.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-672/01639 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.3.1994 tar
ihinde kararlaştırılan "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştir

ilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 
Emniyet Hizmetleri Tazminatı miktarları en son 1991 yılında tespit edilmiş ve o tarihten bu 

zamana kadar herhangi bir artış getirilmemiştir. 
Diğer taraftan, 495 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yönetim kadrosundaki Amirler için 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kademeli bir uygulama esası getirilmiş ise de memurlara ve ast rütbeli 
amirlere bu durum yansıtılmamıştır. 

Oysa, Emniyet Hizmetleri Tazminatının ödenmesinde, yapılan görev, çalışılan hizmet yılı, 
yüklenen sorumluluk, hizmetteki özellik durumları dikkate alınması gerekli ve zorunlu görülmek
tedir. 

Halen yürürlükteki Kanuna göre, Başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve Polis 
memurlarına % 30 oranında Emniyet Hizmetleri Tazminatı ödenmesi kabul edilmiş ve uygulama 
bu şekilde yapılmaktadır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, (1) günlük polisle (30) yıllık polise, Özel Timde görev yapanla 
karakolda görev yapana, sorumluluk taşıyan Başkomiser ile mahiyetindeki polise aynı miktarda 
tazminat ödenmekle hizmette verimliliği artıran tecrübe, yaş ve kıdemin esas alınmadığı görülmek
tedir. 

Kaldı ki hizmet yılı çok olan ile bundan elde edilecek verimliliği fazlalaştırmak, hizmet 
içerisinde bağımlılığı artırmak ve bunların erken emekliliğini zımnen önlemek için hizmet yılına, 
görev yerine ve kıdem esasına göre bir düzenleme yapılmasına zaruret bulunmaktadır. 
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Şimdiye kadar böyle bir düzenlemeye gidilmediği için 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında 
Emniyet Hizmetleri Sınıfından emekli olan 7 159 kişiden % 96'sının hizmetini doldurur doldurmaz 
isteği ile emekli olduğu görülmüş olup, bu da görevde tecrübe kazanmış personelin hizmetten ay-

. rılması demektir. 

657 Sayılı Kanunun 213 üncü maddenin sonunda, tazminatların hangi iş yapanlara ve hangi gö
revlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, kurumların yazılı isteğine göre Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılacağı hükmü yer almıştır. 

Hizmetin akışı ve ülkenin genel asayiş durumunun Bakanlar Kurulunda değerlendirilmesi 
sırasında İller ve Bölgeler arasında farklılık olabileceği gibi görevliler arasında da verimli hizmet 
alabilme hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili olması ve gelişen şartlara göre bu 
değerlendirmeleri değişkenlik içerisinde yapma zarureti vardır. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, azami tavanın Kanunla belirlenmesinden sonra aradaki oranların 
belirlenmesinde "inisiyatifin Bakanlar Kuruluna verilmesinde asayiş politikasının daha etkin vurgu
lanması bakımından da bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler dikkate alınarak hazırlanan teklifin kanun haline getirilmesine 
gerek duyulmaktadır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 21.4.1994 

Esas No.: 1/679 
Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza 7.4.1994 tarihinde havale edilen "657 Sayılı Devlet 
i Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
20.4.1994 tarihli toplantısında, Sayın İçişleri Bakanı ile Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 213 üncü maddesinden sonra gelen ek 
maddesi ile düzenlenmiş bulunan, en yüksek devlet memuru aylığına endeksli Emniyet Hizmetleri 
Tazminatlarının, oranlarının artırılması ve kıdem ile unvana göre bir farklılık yaratılması 
öngörülmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi, Komisyonumuzca benimsenmiş ve geneli üzerinde çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. Komisyon üyeleri, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının çok zor şartlarda ve 
imkânsızlıklar içinde görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını; görevlerinin niteliği gereği her an 
risk taşıdıklarını; bu nedenlerle zaman zaman hatalar da yapabileceklerini; ancak bu durumlarının 
ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve eğitim yoluyla zamanla düzeltilebileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu çerçevede, tasarının getirmiş olduğu tazminatların artırılmasına ilişkin düzenle
menin yararlı olacağı, ancak üst derecedeki memurlar ile alt derecedeki memurlar arasındaki 
makasın kapatılması gerekitği görüşleri ileri sürülmüştür. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandıktan sonra, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 654) 
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Tasannın başlığı ve 1 inci çerçeve maddesi, Komisyonumuzca, kanun tekniği açısından redak
siyona tabi tutulmuş; başlıktaki Kanunun sayısı metinden çıkarılmış ve 1 inci çerçeve maddeye, 
değiştirilen Kanunun tarihi eklenmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında, alt derecedeki memurların üst dere-
cedekilere göre daha fazla risk taşıdıkları ve bu nedenle mağduriyetlerinin giderilmesinin daha 
öncelikli olduğu belirtilmiş, bu amaçla da en çok mağdur olan çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili 
bir önerge verilmiştir. Önergeye göre çarşı ve mahalle bekçilerinin % 25 olarak öngörülen tazmi
nat oranı, % 40'a yükseltilmektedir. Sözkonusu önerge, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve madde, 
önergede öngörülen değişiklik yapıldıktan sonraki haliyle kabul edilmiştir. Buna göre, tazminat 
miktarları, emniyet Genel Müdürü için % 100'den, % 115'e; 1 inci sınıf Emniyet Müdürü için % 
87'den, % 110'a; 2 nci sınıf Emniyet Müdürü için % 87'den, % 91 'e, 3 ve 4 üncü sımf Emniyet 
Müdürleri için % 75'ten, % 80'c; Emniyet Amirleri için % 63'ten, % 65'e; Başkomiser, komiser 
ve komiser yardımcısı için % 30'dan, % 50'ye; 2, 3, 4 üncü derecedeki diğerer personel için % 
30'dan, % 45'e; 5, 6, 7 nci derecedeki diğer personel için % 30'dan, % 43'e, diğer dereceler için 
% 30'dan, % 41'e; çarşı ve mahalle bekçileri için % 20'den, % 40'a artırılmış bulunmaktadır. 

Tasarımn yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere, saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Bilyeli 

İçel 

Üye 
Akın Gönen 

Manisa 

Üye 
Seyyit Eyyüpoğlu 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 
Üye 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 
Hannan Özüberk 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Üye 
K. Naci Ekşi 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Cebi 

Samsun 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun iki maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 

ve gerekçeleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 31.3.1992 

İsmail Köse 
Erzurum 

GENEL GEREKÇE 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (B) 

bendinin 3 üncü alt bendi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin tavan derecelerini düzenlemiştir. 

Yapılan bu yeni düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tavan dereceleri yeniden 
düzenlenmiş ve aynı madde kapsamına emekli emniyet mensupları da dahil edilmiştir. 

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga Ek 213 üncü maddesinden sonra gelen 
zam ve tazminatlar başlıklı ek maddesinin II - Tazminatlar bölümünün (D) bendi yeniden düzen
lenerek, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacı ile günün her saatinde görev başında bulu
nan ülke güvenliği ve bölünmezliğini tehdit eden yıkıcı ve bölücü unsurlarla da mücadeleye 
sarsılmaz bir azimle devam eden emniyet hizmetleri sınıfı personeline verilmekte olan tazminatın 
artırılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bilindiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak 
Hükümler" bölümünün (B) bendinin 3 üncü fıkrası, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tavan 
derecelerini düzenlemiştir. 

Ancak; Emniyet Teşkilatında büyük fedakârlıklar sonucu 25 veya 30 yıl hizmet vererek kadro
suzluk sebebi ile derece yükselmesi yapamayan, fakülte ve yüksekokul mezunu olup emniyet 
müdürü rütbesine kadar yükselemeyen Emniyet Hizmetleri sınıfı personelin ve emekli personelin 
mağduriyeti bilinmektedir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında uzun yıllar çalışarak emekli olan ve halen fakülte veya yük
sekokul mezunu olarak çalışmakta olup, rütbe durumu itibariyle 1 inci dereceye kadar yüksele
meyen Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının durumlarının düzeltilebilmesi için, 657 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılarak emekli, rütbe durumları nedeniyle terfi edemeyen 
yüksek tahsilli emniyet mensupları bu Kanun kapsamına alınmış ve böylece anılan personelin 
mağduriyetleri de ortadan kaldırılmıştır. Çünkü diğer hizmet sınıflarında hizmet yılını doldurmuş 
olan her fakülte veya yüksekokul mezunu personel 1 inci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilmektedir. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin II-Tazminatlar bölümünün (D) bendine göre 
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlara, her ay en yüksek devlet memuru 
aylığının (Ek gösterge dahil) % 30'u, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ise bu tazminatın % 20 oranında ödenmesi uygun görülmüş ve yıllarca bu teşkilatta 
hizmet yaparak emekli olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarımızın bu tazminatlardan yarar
lanması konusunda herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Ayrıca, Emniyet Teşkilatında görev 
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yapan yeni personel ile hizmeti daha eski olan personel arasında maaş farkının çok az olması 
Teşkilatta uzun yıllar büyük fedakarlıklarla çalışan personelin çalışma şevkinin azalmasına sebep 
olmaktadır. Aym durum yeni göreve başlayan polis memuru ile amir sınıfı arasında da söz konusu 
olmaktadır. 

Bugün vatandaşın huzur ve güvenini sağlayan ve günün 24 saatini görev başında geçiren 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline verilmekte olan tazminat miktarı günün şartlarına cevap ver
mekten uzak bulunmaktadır. Bu tazminatların makûl seviyeye yükseltilmesi, Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı personelinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin II-
Tazminatlar Bölümünün (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlar her ay en yüksek devlet memuru 
aylığının (Ek gösterge dahil) 

1. 11 ila 8 inci dereceden aylık alanlara % 45'ine, 

2. 7 ila 5 inci dereceden aylık alanlar % 50'sine, 

3. 4 ila 3 üncü dereceden aylık alanlar % 55'ine, 

4. 2 ila 1 inci dereceden aylık alanlar % 60' ına, 
5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarına kadro derecelerine 

bakılmaksızın % 35'ine, 
Bu tazminatlar oranlarına ayrıca; Bakanlıkça belirtilen özel statülü iller ile 2 nci bölge illerde 

çalışan özel harekât, 1 inci şube ve istihbarat personeline % 30, diğer illerde çalışanlara % 20 puan 
ilave olunur. 

Çarşı ve mahalle bekçileriyle, Emniyet Teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflanndaki perso
nel için % 30'una, 

Teşkilatın destek hizmetlerini yürüten sağlık, teknik gibi diğer hizmet sınıflan için kaliteli ele
man temininde güçlük çekilmektedir. Teşkilatın özelliği itibariyle yapılan hizmetler diğer teşkilat
lara göre daha ağır ve yorucu olmaktadır. 

Tazminatların artırılması Teşkilata olan ilgiyi artıracaktır. Bunun sonucu müracaatların artması 
ile daha çok aday arasından daha nitelikli personel seçme imkânı doğacaktır. 

Madde 3. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ İSMAİL KÖSE'NİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
bölümünün (B) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından (emekliler dahil); yüksekokul mezunu olan
lar 1 inci derecenin son kademesine, yüksekokul mezunu olmayan emniyet amiri, başkomiser,^ 
komiser ve komiser yardımcısı 2 nci derecenin son kademesine, polis memuru ve diğerleri 3 üncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler." 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin II-Tazminatlar bölümünün (D) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"D. Emniyet Hizmetleri Tazminatı: 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan; 
1. 11 ila 8 inci dereceden aylık alanlara % 45'ine, 
2. 7 ila 5 inci dereceden aylık alanlara % 50'sine, 

3. 4 ila 3 üncü dereceden aylık alanlara % 55'ine, 
4. 2 ila 1 inci dereceden aylık alanlara % 60'ına, 

5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarına kadro derecelerine 
bakılmaksızın % 35'ine, 

Bu tazminatlar oranlarına ayrıca; Bakanlıkça belirtilen Özel Statülü iller ile 2 nci bölge illerde 
çalışan özel harekât, 1 inci şube ve istihbarat personeline % 30, diğer illerde çalışanlara % 20 puan 
ilave olunur. 

b) Çarşı ve mahalle bekçileriyle, emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarındaki per
sonel için % 30'una, 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 20.4.1992 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

GENEL GEREKÇE 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (B) 
bendinin 3 üncü alt bendi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin tavan derecelerini düzenlemiştir. 

Yapılan bu yeni düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tavan dereceleri yeniden 
düzenlenmiş ve aynı madde kapsamına emekli emniyet mensupları da dahil edilmiştir. 
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Aynca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga Ek 213 üncü maddesinden sonra gelen 
zam ve tazminatlar başlıklı ek maddesinin II- Tazminatlar bölümünün (D) bendi yeniden düzen
lenerek, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacı ile günün her saatinde görev başında bulu
nan ülke güvenliği ve bölünmezliğini tehdit eden yıkıcı ve bölücü unsurlarla da mücadeleye 
sarsılmaz bir azimle devam eden emniyet hizmetleri sınıfı personeline verilmekte olan tazminatın 
artırılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bilindiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak 
Hükümler" bölümünün (B) bendinin 3 üncü fıkrası, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tavan 
derecelerini düzenlemiştir. 

Ancak; Emniyet Teşkilatında büyük fedakarlıklar sonucu 25 veya 30 yıl hizmet vererek kadro
suzluk sebebi ile derece yükselmesi yapamayan, fakülte ve yüksekokul mezunu olup emniyet 
müdürü rütbesine kadar yüksclemeyen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin ve emekli personelin 
mağduriyeti bilinmektedir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında uzun yıllar çalışarak emekli olan ve halen fakülte veya yük
sekokul mezunu olarak çalışmakta olup, rütbe durumu itibariyle 1 inci dereceye kadar yüksele-
meyen Emniyet Hizmetleri Sımfı mensuplarının durumlarının düzeltilebilmesi için, 657 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılarak emekli, rütbe durumları nedeniyle terfi edemeyen 
yüksek tahsilli emniyet mensupları bu Kanun kapsamına alınmış ve böylece anılan personelin 
mağduriyetleri de ortadan kaldırılmıştır. Çünkü diğer hizmet sınıflarında hizmet yılını doldurmuş 
olan her fakülte veya yüksekokul mezunu personel 1 inci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilmektedir. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin II-Tazminatlar bölümünün (D) bendine göre 
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlara, her ay en yüksek devlet memuru 
aylığının (Ek gösterge dahil) % 30'u, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan çarşı ve mahalle 
bekçilerine ise bu tazminatın % 20 oranında ödenmesi uygun görülmüş ve yıllarca bu teşkilatta 
hizmet yaparak emekli olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplanmızın bu tazminatlardan yarar
lanması konusunda herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Ayrıca, Emniyet Teşkilatında görev 
yapan yeni personel ile hizmeti daha eski olan personel arasında maaş farkının çok az olması 
Teşkilatta uzun yıllar büyük fedakarlıklarla çalışan personelin çalışma şevkinin azalmasına sebep 
olmaktadır. Aynı durum yeni göreve başlayan polis memuru ile amir sınıfı arasında da söz konusu 
olmaktadır. 

Bugün vatandaşın huzur ve güvenini sağlayan ve günün 24 saatini görev başında geçiren 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline verilmekte olan tazminat miktarı günün şartlarına cevap ver
mekten uzak bulunmaktadır. Bu tazminatların makul seviyeye yükseltilmesi, Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı personelinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin II-
Tazminatlar bölümünün (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlar her ay en yüksek devlet memuru 
aylığının (Ek gösterge dahil) 

1. 11 ila 8 inci dereceden aylık alanlara % 45'ine, 
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2. 7 ila 5 inci dereceden aylık alanlar % 50'sine, 

3. 4 ila 3 üncü dereceden aylık alanlar % 55'ine, . 

4. 2 ila 1 inci dereceden aylık alanlar % 60'ına, 

5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarına kadro derecelerine 
bakılmaksızın % 35'ine, 

Bu tazminatlar oranlarına ayrıca; Bakanlıkça belirtilen Özel Statülü iller ile 2 nci bölge illerde 
çalışan Özel Harekât, 1 inci Şube ve İstihbarat personeline % 30, diğer illerde çalışanlara % 20 
puan ilave olunur. 

Çarşı ve mahalle bekçileriyle, Emniyet Teşkilatında çalışan diğer hizmet sınırlarındaki person
el için % 30'una, 

Teşkilatın destek hizmetlerini yürüten sağlık, teknik gibi diğer hizmet sınıfları için kaliteli ele
man temininde güçlük çekilmektedir. Teşkilatın özelliği itibariyle yapılan hizmetler diğer teşkilat
lara göre daha ağır ve yorucu olmaktadır. 

Tazminatların artırılması Teşkilata olan ilgiyi artıracaktır. Bunun sonucu müracaatların artması 
ile daha çok aday arasından daha nitelikli personel seçme imkânı doğacaktır. 

Madde 3. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Bu madde yürütme maddesidir. 

EDİRNE MİLLET VEKİLİ HASAN B ASRİ ELER'İN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
bölümünün (B) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından (emekliler dahil); yüksekokul mezunu olan
lar 1 inci derecenin son kademesine, yüksekokul mezunu olmayan emniyet amiri, başkomiser, 
komiser ve komiser yardımcısı 2 nci derecenin son kademesine, polis memuru ve diğerleri 3 üncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler." 

MADDE 2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin II-Tazminatlar bölümünün (D) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"D. Emniyet Hizmetleri Tazminatı: 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan; 
1. 11 ila 8 inci dereceden aylık alanlara %45'ine, 

2. 7 ila 5 inci dereceden aylık alanlara % 50' sine, 
3. 4 ila 3 üncü dereceden aylık alanlara % 55'ine, 
4. 2 ila 1 inci dereceden aylık alanlara % 60'ına, 

5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarına kadro derecelerine 
bakılmaksızın % 35'ine, 
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Bu tazminatlar oranlarına ayrıca; Bakanlıkça belirtilen Özel Statülü iller ile 2 nci bölge illerde 
çalışan özel harekât, 1 inci şube ve istihbarat personeline % 30, diğer illerde çalışanlara % 20 puan 
ilave olunur. 

b) Çarşı ve mahalle bekçileriyle, Emniyet Teşkilatında çalışan diğer hizmet sınırlarındaki per
sonel için % 30'una, 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminatlar başlığını taşıyan Ek Maddenin, 

Tazminatlar Bölümü, (A) fıkrasına (c) bendi eklenmesi hakkındaki kanun teklifimiz ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

RaufErtekin Mustafa Kalemli 
Kütahya Milletvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

GEREKÇE 

Günümüz şartlarında, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, 
Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı ve Polis memuru ile onlarla birlikte aynı şartlarda 
hizmet veren çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve sorumlulukları geçmiş dönemlere nazaran daha 
ağırlaşmıştır. Sokakta meydana gelen her türlü hadisede suç ve suçlularla ilk hamlede karşı karşıya 
gelen bu meslek grubuna mensup kamu görevlilerinin kanun kaçaklarını arama, yakalama ve adli
yeye teslim safhalarında karşılaştıkları problemleri saymaya girmeden görevlerini icra ederken 
karşılaştıkları zorluklar gözönünde bulundurularak yukarıda sayılan kadro unvanlarını işgal eden 
personelin hizmet tazminatlarının kademeli olarak artırılması suretiyle hem mesleki rütbelerinin ve 
dolayısıyla kıdemlerinin ve hem de hizmet şart ve sorumluluklarının objektif değerlendirilmesi 
gayesi ile bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ RAUF ERTEKİN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesini» (II) 

Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı Ek mad

desinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı: ' 

a) Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 
1. Emniyet Müdürleri için % 45'ine 
2. Emniyet Amirleri için % 40' ma 

3. Başkomiser ve Komiserler için % 35'ine 

4. Komiser Yardımcısı ve polis memurları için % 30'una 

.b) Yardımcı Hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 
25'ine" 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 4.5.1994 
Esas No.: 1/679,2/287,2/306,2/417 

Karar No.: 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 6.4.1994 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği İçişleri Komisyonunda 
görüşüldükten sonra 21.4.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile "Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştir
ilmesi Hakkında Kanun Teklifi", "Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" ve "Kütahya 
Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi" birbirleriyle ilgili görülerek İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştir
ilmek suretiyle, Komisyonumuzun 4.5.1994 tarihinde yaptığı 51 nci birleşimde Hükümeti 
Temsilen İçişleri Bakanının Başkanlığında İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. Ayrıca görüşmelere 
teklif sahipleri de katılmıştır. 

Bilindiği gibi, Emniyet Hizmetleri Sınıfına tabi personelin Tazminatları en son 3.8.1993 tarih
li ve 495 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak, yapılan 
düzenleme ile üst yönetim kadrosundakiler için Bakanlar Kurulu Kararı ile Kademeli bir uygula
ma getirilmiş ise de memurlar ve ast rütbeli personele bu durum yansıtılmamıştır. 

Toplumun huzur ve güvenini sağlayan ve günün 24 saatini görev başında geçiren Emniyet 
Hizmetleri Sınıfı personeline verilmekte olan tazminat miktarları, günün koşullarına göre ihtiyaca 
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cevap vermekten uzak bulunmaktadır. Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde söz konusu tazminatların 
hizmet yıllarına, görev yerlerine göre makul seviyelere yükseltilmesinin amaçlandığı anlaşılmak
tadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

— Tasarı ve tekliflerin olumlu karşılandığı, ancak, gerek amir kadroları ve gerekse memur 
kadrolan arasında malî imkânlar bakımından dengesizlikler bulunduğu ağır koşullarda görev yapan 
emniyet mensuplarının maddî bakımdan desteklenmesinin gerekli olduğu, 

— Tasarı ile emniyet mensuplarının maddî sıkıntıları bir ölçüde hafifletilmeye çalışılırken 
kendi içinde huzursuzluk yaratabilecek mukayeselerin olmaması gerektiği, 

— Tasarının malî yükünün bütçe dengesi içinde düşünülmesi gerektiği, 

— Personel rejiminde istikrarsızlıkların süregeldiği, yapılan her yeni düzenleme ile bu rejimin 
biraz daha bozulduğu, konunun bir bütün halinde değerlendirilmesinin faydalı olacağı, 

— Emniyet mensuplarının eğitimine önem verilmesi, toplu olaylarda daha soğukkanlı olun
ması ve suçlulara da müsamaha edilmemesi gerektiği, 

— Şehit emniyet mensuplarının ailelerine yapılan nakdî yardımlar ile çocuklarına sağlanan 
imkânlarda hata ve gecikmelerin olmaması gerektiği, 

şeklindeki eleştiri, soru ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Emniyet mensuplarının eğitimine önem verildiği, tarafsız davranışlar içinde bulunmalarının 

tabii olduğu ve bu konunun titizlikle takip edildiği, 

— Tasarının malî yükünün yıllık olarak yaklaşık 1.5 trilyon lira civarında olduğu, 
— Şehit emniyet mensuplarının ailelerine ortalama 700 milyon TL. civarında ikramiye öden

diği ve çocuklarının sınavsız olarak polis okullarına ve kolejlerine kabul edildiği, 
dile getirilmiş ve görüşmeleri takiben tasarı ve teklifler Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 

İçişleri Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

— Tasarının 1 inci maddesi, hiyerarşik yapıdaki rütbe ve derece farklılıklarının, tazminat oran
larının tespitinde de gözönünde bulundurulması gereğinden hareketle, yeniden düzenlenmek 
suretiyle, 

— Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri ise aynen, 

kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz ayrıca, ülkemizin bütünlüğü ve halkımızın huzuru için canı pahasına hizmet 

veren emniyet mensuplarımızın tazminatlarında yapılan değişikliklerin biran önce yürürlüğe 
girmesi amacıyla, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca tasarının Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

tlyas Aktaş Mehmet Dönen 
Samsun Hatay 
Sözcü Üye 

Yılmaz Ovalı Veli Andaç Durak 
Bursa Adana 
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Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara . 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 

Üye 
Zeki Er gezen 

Biüis 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 

Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 

Üye 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
Münir Doğan Olmeztoprak 

Malatya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
NevşatÖzer 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 654) 



- 1 3 -

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTlĞt METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen 
"Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "D-Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) 
ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 
1. — Emniyet Genel Müdürü için % İ15'ine, 
2.— 1 inci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 110'una, 
3 . - 2 nci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 91'ine, 
4. — 3 ve 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 80'ine, 
5. — Emniyet Amirliği kadrolanna atananlar için % 65'ine, 
6. — Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı kadrolanna atananlar için % 50'sine, 
7. — Diğerlerinden; 
— 2,3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar için % 45'ine, 
— 5,6 ve 7 nci derece kadrolara atanmış olanlar için % 43'üne, 
— Diğer derecelerdeki kadrolara atananlar için % 41'ine, 
b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 

25'ine." 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 23.7.1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü 
maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminat
lar" başlıklı ek maddesinin "D-Emniyet Hiz
metleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kad
rolarda bulunanlardan; 

1. Emniyet Genel Müdürü için % 115'ine, 
2. 1 inci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadro

larına atananlar için % 110'una, 
3. 2 nci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrola

rına atananlar için % 91'ine, 
4. 3 ve 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü 

kadrolarına atananlar için % 80'ine, 
5. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar 

için % 65'ine, 
6. Başkomiser, komiser ve komiser yar

dımcısı kadrdolarına atananlar için % 50'sine, 
7. Diğerlerinden; 
— 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış 

olanlar için % 45'ine, 
— 5, 6 ve 7 inci derece kadrolara atanmış 

olanlar için % 43'üne, 
— Diğer derecelerdeki kadrolara atananlar 

için % 41'ine, 
b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadro

larda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 
40'ına." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 23.7.1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü 
maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminat
lar" başlıklı ek maddesinin "D- Emniyet Hiz
metleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadro
larda bulunanlardan; 

1. Emniyet Genel Müdürü için % 125'ine, 
2. 1 inci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadro

larına atananlar için % 115'ine, 
3. 2 nci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrola

rına atananlar için % 100'üne 
4. 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadro

larına atananlar için % 95'ine 
5. 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadro

larına atananlar için % 90'ına 
6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar 

için % 80'ine 
7. Başkomiser kadrolarına atananlar için 

%70'ine 
8. Komiser kadrosuna atananlar için % 

65'ine 
9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına 

atananlar için % 60'ma 
10. Diğerlerinden; 
— 2,3 ve 4 üncü d erece kadrolara atanan

lar için % 55'ine 
— 5, 6 ve 7 nci derece kadrolara atananlar 

için % 50'sine 
— 8, 9, 10 ve 11 inci derece kadrolara 

atananlar için % 45'ine 
b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadro

larda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 
35'ine 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakam Y. 
İ.Tez 

Devlet Bakam 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
N.Tekinel 

Adalet Bakanı 
M.S.Oktay 
İçişleri Bakam 

İV. Menteşe 
Maliye Bakam 

İ.Attila 
Bay. ve İskân Bakam 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı V. 

D. F. Sağlar 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı: 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. —. Tasarının 2 nci Mad
desi, Komisyonumuzca, aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü rnad-
des'i, Komisyonumuzca, aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

..*-
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