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2. - 720 S. Sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki konuş
ma süresinin belirlenmesine ilişkin RP Grubu önerisi 

VI. -SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM • 

• 1. - Millî Savunma; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; TBMM 
Hesaplarını İnceleme; KİT; Çevre; Dilekçe; Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 

2. - (10/21-47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan 
üyeliğe seçim 

3. — (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan 
üyeliklere seçim 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN 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 
Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

3. - 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 linçi Ek) 

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

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

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

- 1 6 8 -



T.B.M.M. B : 24 26 .10 .1994 O : 1 

Sayfa 
7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 200 

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) 200 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 200 

10 - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 200 

1 1 . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) - 200 

12. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Ka
mu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayı
lı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/537, 2/384, 2/623) (S. Sayısı : 693) 201:238,239:242 

13. - 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) 242 

14. - 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) 242 

15. -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) 242 

16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 242 
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Savfa 
17.-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) 2 4 3 

18. - 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 243 

19. -Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 243 

20. - 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) 243 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 243 

22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı 395) 244 

23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 244 

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

25. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 244 

26.-Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 244 

. 27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
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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) 245 

28. - 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) 245 

29. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Bir İlave Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 2 4 5 

30. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunların
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/588) (S. Sayısı; 615) 245 

3 1 . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/11%, 1/773) (S. Sayısı: 720) 245:277 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 278 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 278 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası DLH Kontrol Büro 

Amirliğine ait tesislerin TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ce
vabı (7/4955) 278:281 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Van'da Polis Lojmanları inşa
atında müteahhite fazla para ödendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4956) 282:283 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ceylanpınar Belediye Başkanı 
adayına yapılan suikast girişimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/5057) 283*284 

4. - Bijecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir firmaya verilen ihalelere iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/5058) 2 8 4 : 2 8 5 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Aydın-Didim-Denizköy'e ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mcnteşe'nin yazılı cevabı (7/5060) 285-286 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar 
Köyü Camiine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın yazılı cevabı 
(7/5121) 286:287 
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I . -GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Birleşmiş Milletler'in 49 uncu kuruluş yıldönümü münasebe
tiyle, Birleşmiş Milletler hakkında bazı görüşlerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Maliye 
Bakanı İsmet Attila'nın; 

Avusturya'ya gidecek olan: 

Devlet Bakanı Onay Alpago'ya, dönüşüne kadar Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın; 

Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 

Türkmenistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in (6/1130), (6/1131); 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in (6/1158) ve; 

İstanbul Milletvekili Engin Güner'in (6/376); 

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril
diği bildirildi. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık ve; 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 25-27 Ekim 1994 tarihlerinde Türkmenistan'a yapaca
ğı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık, 

Tezkereleri ile; 

_ (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin 22.10.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 

Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin 26 Ekim 1994 Çarşamba günü 
saat 14.00'te toplanarak Komisyonun başkanlık divanı seçimini yapmalarına ilişkin bir duyuruda 
bulunuldu. 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirle
ri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi uyarınca kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu (10/6) (S. Sayısı: 700) ve; 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının 
yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi uyarınca kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/10) (S. Sayısı: 
688) - . . . ' • 
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Raporlarının genel görüşmeleri yapıldı. 
26 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 18.54'te birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Işılay Saygın 
Manisa İzmir 

Kâtipliye Kâtip Üye 

— m — — • 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 

26 .10 .1994 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; Millet Meclisi İçtüzüğüne Bir Madde Eklen

mesi Hakkında îçtüzük Teklifi (2/1213) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1994) 

2. - Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz'ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun. Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1214) (Millî Eğitim ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.1994) 

3. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi 18.10.1994) 

4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının; Toplu Konut Kanununun 2 nci 
Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1216) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

5. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in; 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 
31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/1217) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1994) 

6. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında 3813 Sayılı Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3289 Sayılı Kanunun 23 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1218) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

7. - Ankara Milletvekili Mustafa Dursun Yangın ve 2 Arkadaşının 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1219) (Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

8. - Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; Kamu Görevlilerinin İkinci İş Yapmalarını Serbest 
Bırakmak Üzere Kanun Teklifi (2/1220) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24,10.1994) 

Tezkereler 

1. -Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1593) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

2. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1594) (Anayasa ve Adalet Komisyonları •Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1994) 

3- - Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1595) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 
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4. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal 'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1596) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

5. - Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Yılmaz'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1597) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ile Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'm; 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1598) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.10.1994) 

7. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1599) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

8. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1600) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

9. - Kırıkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu'nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldınl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1601) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1994) 

10. - İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu'nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1602) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Ankara Merkez ve Balâ İlçesindeki öğretmen açığına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1994) 
2. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki eğitim-öğretim sorunla

rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1994) 

3. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, İller Bankası tarafından belediyelere yapı
lan ikrazlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5319) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.10.1994) 

4. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Gümrük Muayene Memurluğu sınavını kazananla
rın atamalarının yapılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazıhsoru önergesi (7/5320) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1994) 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın Yeniköy ve Yeni-
demir köylerindeki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1994) 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Hastanesinde tesettür-
İU hanımların refakatçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1994) 
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7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. tarafından yapılan pirinç ithaline iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5323) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1994) 

Rapor 
1. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 Arkadaşının, Tüketiciyi Korumak ve 

Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/2) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi: 26.10.1994) (GÜNDEME) 

" .—, @ __ _ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

@-

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz istekleri olmuştur; ancak, bugünkü programın yoğunlu
ğu nazara alınarak gündem dışı söz verilmemiştir. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/360) 
BAŞKAN- Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP Seçim İşleri Başkanlığı görevimin yoğunluğu ve 4 Aralık 1994 tarihinde yapılacak olan 
ara seçimler nedeniyle Ankara 4 üncü bölgede genel koordinatör olarak görev yapacağımdan, Plan 
ve Bütçe Komisyonu toplantılarına ve çalışmalarına iştirak edemeyip, verimli olamayacağımdan 
dolayı, istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, açık bulunan Komisyon Sözcülüğüne Kocaeli 
Milletvekili Alaettin Kurt'un seçildiğine ilişkin tezkeresi (3/1604) 

BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonunun bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzda açık bulunan sözcü seçimi 26.10.1994 tarihinde yapılmış ve Komisyonu
muz sözcülüğüne, aşağıda ismi yazılı sayın üye seçilmiştir. 
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Saygıyla arz ederim. 
. . • . , - . İlyas Aktaş 

Samsun 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 

Sözcü: Alâettin Kurt (Kocaeli) Aldığı oy: 16 ' 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında düşünce
sini belirtmek üzere, tasarının kendisine havalesini kararlaştıran Anayasa Komisyonunun bu hu
sustaki raporunun karara bağlanmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1603) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 720 sıra sayılı, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenme
sine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı hakkında, içtüzüğün 35 inci maddesi gereğince verilmiş bir Başkanlık tezkeresi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Başkanlığımızca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı hakkında düşüncesini belirtmek üzere, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre, tasarı
nın kendisine havalesini kararlaştıran Anayasa Komisyonunun bu konudaki raporu Plan ve Bütçe 
Komisyonuna intikal ettirilmiş, ancak aynı görüşte olmadıklarına dair Plan ve Bütçe Komisyonu 
kararı, söz konusu tasarı hakkındaki 720 sıra sayılı raporlarında belirtilmiştir. 

Bir ön mesele olarak, konu hakkında, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre görüşme açılarak ka
rara bağlanmak üzere, durumu, İçtüzüğün 35 inci maddesi gereği olarak, Yüce Heyetin bilgilerine 
sunarım. 

. Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, İçtüzüğümüzün 35 inci maddesi
nin son bendinde, iki komisyon arasında, yetki konusunda uyuşmazlık çıkarsa, bu uyuşmazlığı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Genel Kurula intikal ettirir ve Genel Kurul bu uyuşmazlığı hal
leder deniliyor. Burada müzakere etmek istediğimiz konu bu. 

Şimdi, bu öneri için iki lehte ve iki aleyhte söz vereceğim. 

Sayın Hasan Korkmazcan, önerinin lehinde konuşacaklar... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, ben de önerinin lehinde konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN-Peki efendim. , 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, Sayın Ekrem Ceyhun önerinin aleyhinde konuşa
cak. 
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BAŞKAN- Sayın Ekrem Ceyhun, önerinin aleyhinde konuşacaklar. 

Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bildi
ğiniz gibi, Özelleştirmeye İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda karara bağlanmış olarak Genel Kurulumuzun gündemine intikal et
miş bulunmaktadır. 

Özelleştirmeyle ilgili yasama faaliyetlerinin tartışılması, zannediyorum ki biirbuçuk senelik 
bir geçmişe sahip. Geçen yıl, Hükümet tarafından, özelleştirmeyle ilgili bir düzenleme yapılmak is
tendi, bu düzenleme kanun hükmünde kararname şeklinde ortaya konuldu. Bu kanun hükmünde 
kararname, daha sonra, Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular sonucunda iptal edildi. İptal ge
rekçelerinden biri, özelleştirme faaliyetlerinin, ancak bir yasaya dayandırılabileceği hususuydu; 
ama, iptal gerekçeleri bundan ibaret değildi. Bunun dışında da, Anayasa Mahkemesi kararında, ka
nun hükmünde kararnamenin Anayasaya aykırı olduğuna dair, birtakım kriterler bulunmaktadır. 
Nitekim, kanun hükmünde kararname ikinci defa yürürlüğe konulduğunda, o kanun hükmünde ka
rarnamenin de iptali gibi bir sonuçla karşılaştık. Ayrıca, benzer bir konuda, PTT'nin T'sinin özel
leştirilmesiyle ilgili konuda, yine, Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucunda, Anayasa 
Mahkemesi, iptal karan verdi. Bu konuda, daha önce verilmiş 2 iptal kararıyla birlikte Anayasa 
Mahkemesinden çıkan iptal kararı sayısı 5'tir. 5 defa Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bir ko
nu ve Anayasaya aykırı hükümler ihtiva ettiği ileri sürülen bir konu Anayasa Komisyonunda ele 
alınmaz da nerede ele alınır! Meclis, Anayasa Mahkemesiyle, kendi kararlarında, bir ihtilafa düş
müşse, o ihtilafın çözümü konusunda kendi tezini, kendisine niyabeten ihtisas komisyonu olarak 
görev yapan Anayasa Komisyonunun desteğini almadan yürütemez. Özelleştirme konusunda -ya
sama faaliyetleri itibariyle, kanun hükmünde kararnameyle kanunun bir farkı yok- Yasama Organı 
ile Anayasa Mahkemesi arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş ayrılığının, karşılık
lı, bilimsel tezlerin ortaya konulabileceği zeminlerden birisi Anayasa Komisyonudur. Biz, bu ihti
yacı düşünerek, Anayasa Komisyonu üyeleri olarak, özelleştirme kanun tasarısının Anayasa Ko
misyonunda ele alınmasını istedik. " 

İşin bir de önceliği var. Kanun teklifi Meclise sevk edildiği zaman da Sayın Başkanlığa baş
vuruda bulunarak, daha sonra tasarı haline gelen bu teklifin öncelikle Anayasa Komisyonuna ha
vale edilmesi ricasında bulunduk; başkanlık, bu talebimizi dikkate almadı. Daha sonra, Anayasa 
Komisyonu olarak toplanıp konuyu müzakere ettiğimizde, Anayasa Komisyonu, 35 inci maddeye 
göre, bu kanun teklifi hususunda kendisinin de görüş belirtme ihtiyacında olduğunu ifade etti. Bu
na rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonunda aksine bir karar çıkmıştır. Şimdi, konuyu Yüce Heyeti
niz oylarıyla çözecektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Anayasa Komisyonunun tasarıyı incelemesiyle ilgili konunun 
karşısına çıkarılabilecek bir tek tez vardır; zaman darlığı... Konu, Anayasa Komisyonuna giderse, 
acaba gecikme olur mu düşüncesi... Bu zaman darlığı tezi bu kürsüden çok kullanıldı; kanun hük
münde kararname yetkileri alınırken de kullanıldı, kanun hükmünde kararnameler yayımlanırken 
de kullanıldı; ama, bunların, konunun çözümüne, zaman yönünden, hiçbir katkı sağlamadığı bir 
noktadayız! Tam aksine, eğer siz meseleyi hukukun gerektirdiği ölçüler içerisinde çözemezscniz, 
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kaybedeceğiniz zaman belirsiz bir zamandır. İki kanun hükmünde kararname çıkmış olmasına rağ-
men, bugüne kadar hiçbir mesafe katedilememesinin sebebi, bu hukukî konuma yeterli duyarlılığın 
gösterilmemiş olmasıdır. 

Biz, Anavatan Partisi olarak; özelleştirme uygulamalarının bir an önce başlaması konusunda 
her zaman uyarılarımızı yaptık; geçmişte de yaptık. O uyarılar dikkate alınmadığı içindir ki, uygu
lama bu kadar gecikmiştir. Burada, Anayasa Mahkemesine başvurma olayını bir engelleme olarak 
değerlendirirseniz, o, bu meselenin tamamında haksız bir konuma iter sizi; çünkü, özelleştirme ya
pılırken, hiçbir işlemin, hiçbir eylemin, idarenin hiçbir kararının, hukukun dışında olmaması esas
tır. Satılacak olan, el değiştirecek olan ve yeni bir kadere terk edilecek olan malların tamamı kamu 
malıdır, bunların bir kuruşuna dahi gölge düşmemesi esastır. Gölge düşmemesinin yolu ise, yapı
lacak düzenlemelerin Anayasaya uygunluğunun kesin olarak kanıtlanabilmesidir. 

Şimdi, bugünkü kanun tasarısı üzerinde, tasarının benzeri olan kanun hükmünde kararname
nin iptalinden sonra, en azından, şu sorular hâlâ açıktadır: Anayasa Mahkemesi, KİT'lerin, yaban
cı yatırımcıların eline kontrolsüz bir şekilde geçmesine imkân tanıyacak hukukî düzenlemeleri 
Anayasaya aykırı kabul ediyor. Acaba, bu kanun tasarısında, yabancı yatırımcılarla ilgili düzenle
meler, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesiyle karşılaştırıldığında sorunu çözmeye yeterli mi? 

Anayasa Mahkemesi, satış sonrasında devredilmiş olan KİT malları, KİT pazarlarıyla ilgili du
rumun da Anayasaya uygun bir tarzda düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor ve satış sonrasında, 
bu mallarda bir özel tekelleşme olup olmayacağına dair kesin hükümlerin yasada yer almasını isti
yor. Bunlar, bugünkü Anayasanın koyduğu hükümler çerçevesinde, Anayasa Mahkemesinin keyfî 
kriterleri de değildir, gerçekten hukukî kriterlerdir. 

Özelleştirmeler sonucunda, KİT'lerin sahip olduğu bazı gayrimenkullerin el değiştirmesi ha
linde, yabancı sermeye yönünden karşılıklılık gibi bir ilkenin de göz önünde tutulması, Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasındadır. Bu husus da henüz açıklığa kavuşmamıştır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, stratejik konumdaki KİT'lerin özelleştirilmesine ilişkin özel dü
zenlemeler gerektiği hukukî görüşündedir. Bu görüşlerin hiçbirisi yabana atılabilir görüşler değil
dir, hele bu görüşlerin hiçbirisi, Meclisin ihtisas komisyonu olan Anayasa Komisyonunun görüşle
riyle takviye edilmeden çürütülebilecek görüşler değildir. 

İktidar grupları, bu konularda, Anayasa Mahkemesinin raportörlerinden fikir isteyeceklerine, 
onlardan yardım jsteyeceklerine, gelsinler, Meclisin Anayasa Komisyonundan, Meclis adına görev 
yapan komisyondan fikir alsınlar. Bundan kaçınmanın hiçbir geçerli gerekçesi de yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da şudur: Bir özelleştirme idaresi kuruyoruz. Özelleştir
me idaresi, bizim kamu yönetimimize yeni bir müessese olarak girecek. Bu müessesede birtakım 
kamu görevlileri çalışacak. Onların, özlük hakları var, çok geniş yetkileri de var. Belki, hükümet 
gibi, ekonominin belli bir kanadında yetki sahibi olacaklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

Bu düzenleme yapılırken, Anayasa Komisyonunun görüşünün alınması, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Büyük Millet Meclisi olduğu dönemden beri yerleşik bir teamülüdür. Devletin teş-
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kilatında bir değişiklik yapılıyorsa, üç memur, bir şef, bir müdürden ibaret olsa dahi bir idare ku
rul uyorsa, Anayasa Komisyonu, o teklifi, o tasarıyı görüşür; çünkü, Anayasa Komisyonunun asıl 
adı, Teşkilatı Esasiye (esas teşkilat) Komisyonudur. 

Devletin içinde çok geniş yetkilerle görev yapacak bir teşkilat kuruyorsunuz; ama, Anayasa 
Komisyonunda bunun incelenmesi teamülünü hiçe sayıyorsunuz. Bu da, doğru bir çözüm değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açıklıkla ifade edelim: Plan ve Bütçe Komisyonundaki Anavatan 
Partisi üyesi arkadaşlanmız, bazı önergeler vermek suretiyle, bu tasarının iyileştirilmesine katkıda 
bulunmuşlardır. Genel Kurulda da, aynı katkıları, birtakım değişiklik önergelerimizi gündeme getir
mek suretiyle sürdüreceğiz; ama, bütün bunlar, bizim, bugün tespit edemediğimiz, yarın ortaya çı
kabilecek bir hukukî sorun karşısında, Anayasa Mahkemesine gitmememiz gibi bir sonuç doğurmaz; 
çünkü, Anayasa Mahkemesine gidip gitmeme konusu, Anamuhalefet Partisinin ve bazı makamların, 
sadece hakkı değil, aynı zamanda ödevidir. Eğer, Anayasaya uygunluk yönünden, Anayasa Komis
yonunun katkılarını almadan çıkaracağımız kanunda,.ileride Anayasaya aykırılık iddiaları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, sürenizi çok aştınız, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, konuşmayla ilgili belli bir süre var, lütfen riayet edin. Bakın, sürenizi ön
ce 2 dakika, sonra da 1 dakika daha uzattım; lütfen bitirin sözlerinizi. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, kamuoyumuzun bu kadar önem 
verdiği özelleştirme konusu, Anayasa Mahkemesinde, değişik vesilelerle 5 defa karara konu olmuş 
bir süreçtir. Bu süreci, hukukî eksiklik içerisinde devam ettirmek mümkün değildir. Bunun, Ana
yasa Komisyonunda asgari düzeye indirilebilmesi çok zaman da almayacaktır; ancak, bunlara ri
ayet edilmediği takdirde ortaya çıkabilecek birtakım olumsuzlukların sorumlusu, aynen, bugüne 
kadar, kanun hükmünde kararname çıkarmakta ısrar ederek, Meclisin uzman komisyonlarından de
ğil de, Anayasa Mahkemesi raportörlerinden danışmanlık rica ederek iş yürütenlerdir. Bunların, 
birbuçuk yıllık gecikmenin sorumlusu olduğu gibi, ilerideki bazı gecikmelerin de tarihî sorumlulu
ğunu üstlerine almış konuma geleceklerini belirtmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin, son cümlenizi söyleyin efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bu husustaki son uyarıyı, Doğru Yol Partisi Grubu yö
neticisi arkadaşlanma iletiyor, Yüce Heyetinizi "saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; uzun zamandır, de
mokratikleşme mi, özelleştirme mi gibi, içi boş, kof bir anlayış, bir anlamsız karşılaştırma süreci 
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sonucunda gündeme getirilen 720 sıra sayılı Özelleştirme Yasa Tasarısının, Yüce Meclis günde
minde görüşülmeden evvel Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin önerinin lehinde görüş
lerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, DYP-SHP Koalisyon Hükümetlerinin, özellikle son dönemi; yani, ikin
ci Koalisyon Hükümeti, Anayasa karşısında, en çok, karşıt görüşle karşılaşmış, Meclise getirdiği, 
Meclisten kendi çoğunluğuyla geçirdiği yasaları, kanun hükmünde kararnameleri veya Meclis ka
rarı niteliğindeki tercihleri, en çok, Anayasa Mahkemesinden dönmüş bir Hükümettir. 

1982 Anayasasını içimize sindirmemiz mümkün değil. 1982 Anayasasının değiştirilmesi için 
son üç yıldır yapılmakta olan mücadelenin nasıl tıkandığını, nasıl engellendiğini hepimiz biliyoruz. 
O alanda mesafe alınamadı. Ancak, Cumhuriyetin temeli, anayasalardır. 

Anayasa Mahkemesi de, hukukun, kanunların, Anayasa çerçevesinde, Anayasanın özüne uy
gun bir derinlikte, anlamda yapılmasını gözeten, onu kollayan anayasal bir kurumdur. 

Benden evvel konuşan değerli ANAP sözcüsünün de belirttiği gibi, özelleştirme konusunda 
beş kanun hükmünde kararname ve yasa, Anayasa Mahkemesinden geri döndü. Tabiatıyla bu bir 
ayıp; ama, ayıp olmakla kalmıyor, böylelikle, bir taraftan, bazı kesimler tarafından, Türkiye eko
nomisinin kurtarılış reçetesi olarak sunulan, cansimidi olarak sunulan özelleştirme engellenirken, 
uygulamaya geçirilemezken, diğer taraftan, özelleştirme programına alınmış bulunan kurumların, 
bu atalet, bu kararsızlık süreci içinde daha çok batmalarına göz yumuluyor. Yani, zarar, iki boyut
lu, nereden bakarsanız bakınız, zarar... 

Gerçekten, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu yasa tasarısını görüştüğü toplantıda, Komisyon 
üyesi olmamama rağmen, ben de hazır bulundum ve orada, Anayasa Komisyonunun, bu konudaki 
kendi talebine rağmen, Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olduğu anlayışı içinde, tasarı, Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyeleri tarafından oyçokluğuyla kabul edildi, Anayasa Komisyonuna gönderil
medi. Tabiî, bu bir tercihtir, Plan ve Bütçe Komisyonunun bir hakkıdır; ancak, zamandan kazan
mak kaygısıyla atılan bu adımların, yarın, bu yasa, Anayasa Mahkemesinden dönerse -ki, benim 
kanaatim, eğer tasarı, Meclise sunulduğu şekliyle Yüce Meclisten geçecek olursa dönecektir- o za
man bunun bedelini kim ödeyecek, merak ediyorum. 

Burada, bundan evvel yasaları Anayasa Mahkemesinden 5 kere geri dönen Hükümetimizin, bu 
konuda getirmiş olduğu bu yasa tasarısını, Yüce Meclisimizin, üç, beş, on gün kaygısına düşme
den, Anayasa Komisyonuna gönderip, oradan da gerekli görüşü alarak buraya getirmesi yönünde 
karar vermesinde ben şahsen büyük yarar görüyorum. 

Ne enteresandır ki, Hükümetimiz, başka konularda göstermediği aculluğu, burada, bu konuda 
göstermektedir. Demokrasi konusunda göstermediği aculluğu, bu konuda göstermektedir. (CHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benim kanaatime göre, en az üç noktada, bu yasa tasarısı Anayasaya ay
kırıdır. Bu yasa tasarısının 2 nci maddesiyle, yeraltı zenginliklerinin ve kaynaklarının, belirli sürey-
.le, özel kişiler tarafından işletilebileceği hükmü getirilmiştir. Anayasanın 168 nci maddesinde "Ta
biî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilme
si hakkı devlete aittir" denmektedir. Ancak, altını çiziyorum; Anayasamız, yine aynı maddede 
"Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılmasının 
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belirlenmesi kaydıyla, .bu konu, kanunun açık iznine tabidir" der. Oysa, getirilmiş olan tasarının 2 
nci maddesi, sadece ve sadece, tabiî servet ve kaynağı belirlemeden, hangisi olduğunu tanımlama
dan, bir genel anlayış içinde, doğal kaynakların, özel kişiler, tüzelkişiler tarafından işletilebileceği 
anlayışını getiriyor. Bu, açıkça, Anayasayı ihlaldir. Yok, eğer, biz, istisnasız, tüm doğal kaynakla
rın, özel sektör tarafından işletilmesini öngörüyoruz diyorsanız, o zaman da bir başka noktada Ana
yasayı ihlal ediyorsunuz derim ben size; çünkü, o zaman da, Anayasamızın, tekelciliğe karşı olma, 
Anayasamızın, kamu yararım gözetme ilkelerine karşı birçok alanda, birçok doğal kaynakların ko
numu nedeniyle -zaman almayacağım, maddelere geçince bu konuda tekrar görüşüceğiz, ayrıntıla
rına ineceğim- çok açık ve net olarak, birçok maddede tekelciliğe neden olacaksınız, Anayasanın 
ilgili maddesine takılacaksınız. 

ikinci konu, doğrudan doğruya, Anayasanın, tekelleşme ve kartelleşmeye karşı gösterdiği du
yarlılıkla ilgili. Anayasanın 167 nci maddesi, bildiğiniz gibi, "Devlet, piyasalarda fiilî veya anlaş
ma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" diyor; bunun altını çiziyorum. Oysa, ilgili 
yasa tasarısında "tekelleşmenin oluşması halinde, tekelleşmenin zararlarını gidermeye yönelik ön
lemler alınır" diye bir hüküm yer almıştır. Bundan, zımnen, tekelleşmenin oluşumuna neden ola
cak, ilk aşamada, ilk adımda onun önünü açacak türden alanlarda, özelleştirme girişimleri yapıla
caktır anlayışı çıkar. 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Bağlıyorum, Sayın Başkan. 

Örneğin ferrokrom, örneğin tinkal-kolemanit bor türevleri ve bunun benzeri birçok alanda ya
pacağımız özelleştirmeler, bırakınız başka alanları, bir alümine, ham alüminyum alanında yapaca
ğınız özelleştirmeler, getirdiğiniz kavram içerisinde, ister istemez tekelleşme yaratacaktır. 

Zamanım bittiği için özetle şunu belirtmek istiyorum: Anayasamız, daha evvel olduğu gibi, 
kamu yararı konusuna son derece duyarlıdır ve bu yasa tasansı da, açıklıkla belirtiyorum, mevcut 
haliyle, bu boyutuyla Anayasa engeline takılacaktır. Keza, Anayasamızın 166 nci maddesi "plan
lama" kavramını gündeme getirir ve toplam kaynakların dağılımı ve gelişmenin öncelikleriyle ilgi
li kararların, Meclis kararı niteliğinde olan planla uyum içerisinde olmasını öngörür. Fakat, gör
mekteyiz ki, bilmekteyiz ki, Altıncı Beş Yıllık Planın, bugün önümüzde olan yasa tasarısının özü, 
ilkeleri, amacıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu tasarının, öyle bir duyarlılığı, öyle bir kaygısı yoktur. 
Anayasa Mahkemesinin, bugüne kadar geçmiş yasa tasarılarını, bu boyutuyla incelememiş olması
na rağmen, bu konuda duyarlı olacağı kanaatini burada belirtmek istiyorum. 

Bu duygularla, değerli üyelerin, önümüzdeki yasa tasarısının, burada görüşülmeden evvel, 
Meclisimizin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi, böylelikle yanlışlıkların, aksaklıkların gideri
lerek, önümüze olgun bir yasa tasarısıyla gelinmesi doğrultusunda bu önergeye olumlu oy verme
leri dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Algan Hacaloğlu. 

Aleyhte, Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim. 

Sayın Ceyhun, süreniz 10 dakikadır. 

EKREM CEYHUN (Balıkesir)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Benden önce konuşan Anamuhalefet Partimizin değerli sözcüsünü ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin değerli sözcüsünü büyük bir dikkatle dinledim; görüşlerine ve düşüncelerine saygı duyuyo
rum; ancak, Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak, bu görüşlere katılma imkânı bulamadığımı 
Yüce Meclise arz ediyorum. Çünkü, Hükümet tarafından hazırlanan ve Yüce Meclisimize sunulan 
özelleştirme kanun tasarısı, Yüce Meclisimizi temsil eden ve Tüzüğümüz gereğince de, kanun ta
sarılarının hangi komisyona havale edileceği konusunda tam yetkili bulunan Sayın Başkanımız ta
rafından, doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bu özelleştirme kanun tasarısı, Anayasa Mahkeme
sinin gerekçeli kararlan göz önünde tutularak ve bu gerekçede zikredilen daha önceki kanunların 
iptaline neden olan hususlar ortadan kaldırılarak, Hükümet tarafından hazırlanıp, Yüce Meclise 
sevk edilen bir kanun tasarısıdır. ; ' 

Bu bakımdan, Plan ve Bütçe Komisyonumuz, bu tasarıyı ele alırken, öncelikle tasarının içeri
ğinde, bunun Anayasaya aykırı olup olmadığını da tartışma lüzumunu hissetmiş ve yaptığı tartış
malar sonucunda, tasarının, Anayasa Komisyonuna havalesine gerek olmadığını, Anayasaya uy
gunluğunu da karara bağlamıştır. 

İçtüzüğümüzün 39 uncu maddesi "Her komisyonun, kendisine havale edilen bir kanun tasarı 
veya teklifinin, öncelikle, Anayasaya aykırı olup olmadığını tetkikle yükümlü kılındığını" ifade 
eder. Binaenaleyh, bir tasarının Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda tek kararı Anayasa Ko
misyonu vermez; bu, her komisyonun aslî görevidir. Şayet, bir komisyon, bu görevini ifa ederken 
tereddüte düşerse, o takdirde, Anayasa Komisyonuna başvurabilir. 

Nitekim, Adalet Komisyonu, Memur Sendikaları Yasa Tasarısını ele alırken, tasarının Anaya
saya aykırı olup olmadığı konusunda tereddüte düştüğü için Anayasa Komisyonuna başvurmuş ve 
tasarının Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda bir görüş istemiştir. Anayasa Komisyonu da, 
bu görüşü kendilerine bildirmek üzeredir. Şayet, Bütçe ve Plan Komisyonumuz da, bu tasarının, 
Anayasaya aykırılığı konusunda bir karara ıılaşabilseydi, Adalet Komisyonumuzun yaptığı gibi, 
bunu, Anayasa Komisyonumuza iletip, görüşünü alabilirdi. Almadığına göre, kendi yetkisi içeri
sinde ve İçtüzüğün ona tanıdığı hakkı kullanarak, kanun tasarısını, doğrudan Yüce Meclisimize 
göndermiş bulunuyor. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, özelleştirme konusu, 21 inci yüzyılı yakalamaya uğraşan bütün 
devletlerin, üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Anavatan Partisi siyasal iktidarlarına, özelleş
tirmeyi, Türk hukuk düzenine getirmiş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Yüce Meclisimiz, Anavatan İktidarları döneminde başlayan bu özelleştirme konusunu, 
21 inci yüzyıla giderken daha hızlandırmak ve daha verimli bir hale getirmek için, önüne gelen ka
nun tasarısını görüşmek üzere hazırlanmış bulunmaktadır. * 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin, Türk ekonomisine vaki hizmetlerini, hiç kimsenin inkâr etme
si mümkün değildir. Eğer, Türkiye, 1929 ekonomik krizini atlatabilmiş ise, kamu iktisadî teşebbüs
leri yoluyla atlatabilmiştir. Eğer, Türkiye, bugün, özelleştirmeyi yapabilecek noktaya gelmiş ise, 
yine kamu iktisadî teşebbüsleri yoluyla gelmiştir. Bundan dolayı, kamu iktisadî teşebbüslerini kur
duran Büyük Atatürk'ü, bir kere daha rahmetle anıyor, bu Teşekküllerde, bugüne kadar emeği ge
çen tüm çalışanları kutluyor, rahmeti Rahman'a kavuşanlara Tanrı'dan rahmet diliyorum. 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, buraya kadar vaki izahatımdan anlaşılacağı üzere, şu anda, Yü
ce Meclisimize intikal etmiş bulunan, özelleştirme kanun tasarısı, içeriği ve manası itibariyle, Ana
yasamızın ruhuna ve lafzına uygundur. Binaenaleyh, Yüce Meclisimiz bunu tartışırken, bu lafza ve 
ruha aykırılık gördüğü takdirde, bunu her zaman için düzeltmeye yetkilidir ve bunun düzeltmek de 
hepimizin görevidir. 

Bu düşünceler içerisinde, Yüce Meclisimize intikal eden Özelleştirme Yasa Tasarısının, Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesine karşı olduğumu, Grubum adına bir kere daha ifade eder, Yüce 
Meclisinizi tekrar saygılarımla selamlarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 

Sayın Yalova, söz mü istiyorsunuz? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Söz verirseniz konuşurum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, lehte, iki kişi (Sayın Hasan Korkmazcan'la Sayın Algan Hacaloğlu) ko
nuştu; ama, aleyhte konuşacaksanız, buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Nereden biliyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Efendim, bir işaret yapıyorsunuz; ama, ben bunun nasıl bir işaret olduğunu bile
mem ki!» Sonra, biz, işaretle de konuşmuyoruz, sözle konuşuyoruz. 

Buyurun Sayın Yalova. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın milletvekilleri, önce, Sayın Başkana, bana söz vermek 
lütfunda bulunduğu için teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talebi sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü gereğince, genel görüşme yoluyla, iki komisyon arasındaki ihtilafa çözüm bulunması konu
sunda görüş arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Aleyhte mi konuşacaksınız?! 

BAŞKAN- Evet, aleyhte konuşacak; lehte değil. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Evet, aleyhte konuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Yani, Anayasa Komisyonu kararının aleyhinde konuşacaklar. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Evet, tasarının, Anayasa Komisyonuna gönderilmemesi ve 
Anayasa Komisyonu kararının aleyhinde konuşacağım. Bir açıklama daha yapayım; bir Anayasa 
Komisyonu üyesi olarak, tasarının, Anayasa Komisyonuna gelmesi gerektiği hususunda en fazla 
konuşan bir üye sıfatıyla, şimdi aleyhinde konuşacağım. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, birinci olarak, önümüzde bir hukukî norm var, bir metin var; o 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüdür. İkincisi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünye
sinde oluşturulmuş komisyonlar var. Bunlardan ikisi Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komis
yonudur. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu iki komisyonunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü karşısındaki hukukî pozisyonu nedir, önce ona bakmamız lazım. Yani, o komis
yonlarda üye olsak da, olmasak da, o komisyonların kararlarına uysak da, uymasak da; sonuçta, ta
bi olduğumuz, uymakla yükümlü olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün amir hü
kümleri nedir, bu iki komisyonun hukukî pozisyonları nedir, izninizle ilk önce ona işaret edeceğim. 
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Bakınız, diyelim ki, birinci komisyon, Plan ve Bütçe Komisyonu olsun. Bu Komisyonun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü karşısındaki hukukî yükümlülüğü, içtüzüğün "Anayasaya Uy
gunluğun incelenmesi" başlıklı 39 uncu maddesinde şöyle tanımlanmıştır: "Komisyonlar, kendile
rine havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadı
ğını tetkik etmekle yükümlüdürler" diyor. "Yükümlüdürler" kelimesi, bildiğiniz gibi, Türkçe'de, 
seçimlik hak tanımayan, icbar edici bir kelime. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu, bu yükümlülüğü hangi kritere göre duyacak veya duyma
yacak; kendisinin önüne getirilmiş olan Ozelleştinne Yasa Tasarısına ilişkin daha önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki prosedüre bakarak. Kabul ediniz ki, üç defa Anayasa Mahkemesinden 
dönmüş bir yetki kanunu var. O zaman, Plan ve Bütçe Komisyonu, buradaki, 39 uncu maddedeki 
"yükümlüdürler" kelimesinin gereğini -daha önce Anayasa Mahkemesinde iptal edilen yetki kanu
nunun yasalaşma sürecini karine olarak, hem de ciddî bir karine olarak ele alıp- yerine getirmek zo
rundaydı. 

Bir başka maddemiz var; 35 inci madde, "görüş alma, görüş bildirme" başlığını taşımakta. Bu 
maddenin birinci fıkrası, ikinci fıkrası konumuzla ilgilidir; ama, itiraf edelim, endirekt maddedir; 
daha doğrudan ilgili olan fıkrası -yine 35 inci maddenin- üçüncü fıkrasıdır. Bakınız, "bir komisyon, 
başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele için düşünce
sini belirtmekte yarar görürse, o tasarı veya teklifin kendisine havale edilmesini isteyebilir" diyor. 

Biraz önce, iki komisyon olduğunu söyledim Meclis İçtüzüğü karşısında. Birinin Plan ve Büt
çe Komisyonu olduğunu belirtmiştim. Şimdi, geliyorum ikinci komisyona; yani, Anayasa Komis
yonuna. 

Anayasa Komisyonu açısından da 39 uncu madde, hasıl, Plan ve Bütçe Komisyonuna, üstelik, 
"yükümlüdürler" diye icbar edici bir tavır koymuş ise, 35 inci maddenin, bu, ikinci ve üçüncü -bil
hassa üçüncü- fıkraları gereğince, Anayasa Komisyonu, bir tasarı veya teklifle ilgili olarak, kendi
sinin ihtisas sahibi olduğunu, Anayasaya uygunluk denetiminin yapılmak mecburiyetinde olduğu
nu düşündüğü anda, o tasarı veya teklifi istemek durumundaydı. 

Burada, Anayasa Komisyonuna, 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında "isteyebilir" kelimesi 
kullanıldığı için, "peki, ne hal olursa, ne olursa, bu 'isteyebilir'i, 'istemelidir' şeldinde yorumlama-
lıdır" diye bir yorum mecburiyeti gelebilir, gelecektir. İşte, o zaman da, Anayasa Komisyonu, bu
güne kadar -bir istisnanın dışında- önüne getirilen her yetki kanununda olduğu gibi, Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen o yetki kanunlarında olduğu gibi -hem parlamento geleneğine aykı
rıdır hem Anayasaya aykırıdır hem Meclis İçtüzüğüne aykırıdır- her seferinde bunların kendi önü
ne getirilmesini karine saymalıydı ve şu "isteyebilir" kelimesini, "istemeliyim" olarak yorumlama-
lıydı; ki, Anayasa Komisyonu böyle yaptı. 

Anayasa Komisyonun diğer komisyonlarla birlikte sıralandığı listedeki yerine bir bakınız lüt
fen; birinci sırada gelir. Nedir o; sadece protokoler bir yer değildir. Hangi bakanlık, teşkilat kanu
nunda bir değişiklik yapmak isterse, Anayasa Komisyonundan geçiyor; devlet içerisinde bir birim 
oluşturulurken, teşkilata dair yeni oluşumlar öneriliyorsa o da Anayasa Komisyonundan geçiyor; 
çünkü, yeni bir birim kurmaktasınız. . 

Peki, o zaman, ben niye aleyhte söz aldım; Meclis İçtüzüğünün sadece bir usulî muamelesin
den istifade ederek bir hakkı -hukukçu deyimiyle söyleyeyim ve hukukçu namusuyla söyleyeyim-
suiistimal etmek amacıyla mı aleyhte kategorisinden söz alarak konuştum; değil; onu da açıkyürek-
liliklc ifade edeyim. 
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Eğer, Anayasayla, içtüzükle, parlamento gelenekleriyle, daha önemlisi, bir komisyonun mane
vî şahsiyetiyle ilgili olarak, bu kadar "olmazsa olmaz" koşulunun savunulabileceği bir durumda, 
işin içerisine şu veya bu sebeple "vakit kaybederiz, kazanırız; siyaseten böylesi doğrudur, söyleşi 
yanlıştır" gibi siyasî bir endişeyle, siyasî bir çıkar elde etme amacıyla, yüzde yüz, pür hukuk ala
nındaki bir konuda -siyasî, haklı olabilir, haksız olabilir; bu endişe, ANAP'tan gelebilir, başka bir 
gruptan gelebilir, hiç önemi yok- hukukî bir alanda, o hukuk normunun üzerinde tartışma yapılı
yorsa -ben, aleyhte konuşarak tutarsız değilim, üstelik, bu öneriyi Anayasa Komisyonunda savu
nan üyeyim dedim- şimdi, Yüksek Heyetinize, daha da aleyhte bir teklif yapacağım: Geliniz, lüt
fen, şu Anayasa Komisyonunu kaldırınız. Ben, bir Anayasa Komisyonu üyesi olarak; ama, daha 
önemlisi, bir anayasa hukukçusu olarak içime sindiremediğim için, şu teklifi -zor da olsa, ağır da 
gelse- yapmak için, şu içtüzük hükmünden istifade ettim; yoksa, hakkı suiistimal etmedim. Gelin, 
şu Anayasa Komisyonunu kaldıralım; göreceksiniz, hiç değilse iktidar döneminizde -ister Anaya
sadan ister içtüzükten ister başka lâzimelcrden kaynaklansın- öyle ıvır zıvır, ikide bir, Anayasa Ko
misyonu, babayasa komisyonu gibi komisyonlarda vakit kaybetmek durumunda kalmayacaksınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yalova. Bu, çok karışık bir aleyhte konuşma oldu; ama, 
neyse... Takdiri yine size bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Biliyorsunuz, Plan ve Bütçe Komisyonu, Özelleştirme Yasa Tasarısının Anayasa Komisyonu
na havale edilmemesine karar vermiştir; Anayasa Komisyonu ise, bu tasarının kendisinde görüşül
mesine karar vermiştir. Anayasa komisyonunun bu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nının bir yazısıyla sunuşlara gelmiştir ve bu konunun halli, içtüzüğümüzün 35 inci maddesinin son 
bendine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 

Şimdi, Özelleştirme Yasa Tasarısının Anayasa Komisyonunda görüşülüp görüşülmemesi hu
susunu oylarınıza sunacağım: Tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Tasarının Anayasa Komisyonuna havalesi yerinde görülmemiş ve reddedilmiş
tir. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli)-Oylar kaça kaç Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Efendim, ne yapacaksınız kaça kaç olduğunu?! 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Rakam verin efendim; Genel Kurulun hakkı bu... 

BAŞKAN- Bu, işaretle oylamadır arkadaşlar. Böyle bir usulümüz yok. 130'a 155... (ANAP, 
RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KESKlN (Denizli)- Sizin dediğiniz gibi bir usul de yok. 

BAŞKAN- Sayın Adnan Keskin, lütfen... içtüzüğü öğrenin de, ondan sonra gelin burada ko
nuşun. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Siz, İçtüzüğü çok iyi bildiğinizden(î) böyle tatbik ediyorsunuz. 

BAŞKAN- Tasarının Anayasa Komisyonuna havalesi yolunda Anayasa Komisyonunca alınan 
karar, Genel Kurulca yerinde görülmemiştir; böylece, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu konuda 
verdiği karar kesinleşmiştir; bu kararın gereğini yerine getireceğiz. 
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V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - 720 S. Sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısı île 705 S. Sayılı raporun gündemdeki yeri ve 

görüşme günü; Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 26 Ekim 1994 ve 2 Ka
sım 1994 Çarşamba günleri sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş grup önerileri vardır; okutup,' oyları
nıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 26 Ekim 1994 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî par
ti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 
uncu madesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Turhan Tayan 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneriler: 

1.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
209 uncu sırasında yer alan 720 sıra sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" 
bu kısmın 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 26 Ekim 1994 Çarşamba, 27 Ekim 1994 Per
şembe, 2 Kasım 1994 Çarşamba ve 3 Kasım 1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 saatleri arasında 
da çalışmalarına devam olunması; 26 Ekim 1994 Çarşamba ve 2 Kasım 1994 Çarşamba günlerin
de sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2.- 26 Ekim 1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 705 sıra sayılı "Tü
keticinin Korunması" konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin, Genel Kurulun 1 Kasım 1994 
Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Şimdi, önerileri ayrı ayrı tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum: 

1.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
s. 

209 uncu sırasında yer alan 720 sıra sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Ba
zı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" bu kıs
mın 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 26 Ekim 1994 Çarşamba, 27 Ekim 1994 Perşembe, 2 
Kasım... 

BAŞKAN-Bir dakika... 

Sayın Aşık, söz mü istiyorsunuz? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Evet Sayın Başkan, işaret etmiştim... 
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BAŞKAN-Efendim, istemediniz; istemeyince de biz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır; öyle şey olur mu?!.. İstedim; yarım saattir el kaldırıyorum. 

BAŞKAN- Efendim, bakın, burada, dünkü milletvekili de değiliz. Ben, öneriyi okuttuktan 
sonra söz istemeniz gerekirdi. O zaman istemediniz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bırakın efendim, şurada... 

KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Birinci öneriyi okuyorum Sayın Başkan, 
daha bitmedi. 

BAŞKAN- Efendim, birinci öneriyi okuttum, bitirdim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, daha okunuyor; bitmedi. 

BAŞKAN- Beyler, lütfen... 

KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Bitmedi daha... 

BAŞKAN- Hayır efendim, söz istenecekse, ilk okunuştan sonra istenir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, ben o zaman söz istedim. 

BAŞKAN- Buyurun o zaman. 

Yalnız, rica ediyoruz, bundan sonra, zamanında söz isteyin efendim; yani, işi keyfîliğe dökü
yorsunuz... 

Süreniz 10 dakika Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubunca ve
rilen ve Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığı için Genel Kurulun onayına sunulan öneri 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bugün saat 11.00'de toplanan Danışma Kurulunda, bugünkü görüşmelere iliş
kin iki husus tartışıldı. Bir tanesi, Refah Partisi Grubunca önerilen, özelleştirmeyle ilgili tasarının 
görüşmelerinin televizyondan naklen verilmesi ve görüşmelerde gruplar adına konuşacaklara veri
lecek söz hakkının uzun tutulması; mesela 1 saat gibi uzun tutulması... 

Evvela, Danışma Kurulundaki görüşmelerin sonucunda kimin, hangi partinin, ne şekilde tavır 
aldığı, tabiî, burada okunan önergede belli değil. Evvela, o husustaki görüşümü açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN- Sayın Aşık, o ayrı bir öneri; onu ayrıca oya sunacağız. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Ayrı mı? 

BAŞKAN-Evet, ayrı... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Ö hususta eğer öneri gelirse, ayrıca, görüşümü belirtmek istiyorum. 

İkinci öneri de Doğru Yol Partisi Grubundan geldi. O da, özelleştirmeyle ilgili kanun tasarısı
nın, 32 nci sıraya alınıp, 31 inci sıradaki, görüşmeleri yarım kalan güvenlik soruşturmasıyla ilgili 
kanun tasarısından sonra görüşülmesi yönündeydi. 
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Anavatan Partisi olarak, özelleştirmeyle ilgili kanun tasarısının 32 nci sıraya alınmasına evet 
dedik; süre uzatımına evet dedik; yani, 24.00'c kadar çalışılmasına -bugün de, yarın da 24.00'e ka
dar çalışılmasına- evet dedik; ancak, Anavatan Partisi olarak buradan deklare ettiğimiz ve basın 
toplantısıyla da Sayın Genel Başkan Yardımcımızın açıkladığı bir husus var. Esasen bu, sadece 
Anavatan Partisinin değil, Hükümetin taahhüdüdür. Bütün sayın bakanlarımız -başta Sayın Başba
kan olmak üzere- açılışına gittikleri bütün üniversitelerde, üniversite hocalarına söz vermişlerdir. 
Muhalefet olarak, bize gelen öğretim görevlisi gruplarına biz de söz verdik, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, bugünden itibaren, sizinle ilgili kanun görüşülmeden, başka hiçbir kanun görüşül
meyecek" dedik. Sayın Gürkan, söz vermedik mi? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)- Verdik efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın bakanlar, söz vermediniz mi? Sayın Başbakan söz vermedi 
mi? 

BAŞKAN- Sayın Aşık, o ayrı bir konu. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen öğretim görevlileri heyetine, 
Sayın Başbakan, "önümüzdeki hafta bu kanunu çıkaracağız" diye söz vermedi mi? 

Nihayet, onbeş gün evvel, Danışma Kurulunda, 29 uncu sırada bulunan ve Doğru Yol Partisi 
milletvekillerince verilmiş olan kanun teklifi ile 30 uncu sıradaki, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ve 
38 arkadaşının verdiği -bizim değil, Doğru Yol Partisi milletvekillerince verilen- üniversite hoca
larının, öğretim görevlilerinin durumlarıyla ilgili.... 

BAŞKAN- Sayın Aşık aslında bu tasarı, üniversite öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili o tek
lifin önüne geçmiyor; yani, bence, fuzulî zaman kaybediyoruz/Bakın, hem çıktınız, "öneriyi des
tekliyorum" diyorsunuz hem de bu tasarı, üniversite öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili o teklifin 
önüne geçmiyor. Buna rağmen niye aleyhinde konuşuyorsunuz, anlayamadım; yani, Başkan olarak 
ikaz ediyorum sizi. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, izin verirseniz, niyetimi kendim söyleyeyim; yani, 
siz, benim niyetimi açıklamayın. 

Şimdi, bütün üniversitelerin açılışlarında, biz muhalefet olarak söz verdik, siz iktidar olarak 
söz verdiniz, Hükümet söz verdi. 

Bugün bizim önerimiz, 30 uncu sıradan başlamaktı. Çalışma süresinin geceye kadar uzatılma
sına tamam, gelecek hafta uzatılmasına tamam, bu tasarının öncelikle görüşülmesine tamam... Yal
nız, 31 inci sıradaki kanun tasarısından değil, 30 uncu sıradaki kanun teklifinden; yani, 1402'likle-
rin affıyla ilgili kanun tasarısından değil, üniversite öğretim görevlilerinin maaşlarıyla ilgili kanun 
teklifinden başlamak üzere görüşülmesini şart koştuk. Doğru Yol Partisi buna razı olmadığı için, 
biz de bu öneriye katılmıyoruz. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

Birinci öneriyi tekrar okutup, oylayacağım efendim: 
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1.- Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
209 uncu sırasında yer alan 720 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" bu kıs
mın 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 26 Ekim 1994 Çarşamba, 27 Ekim 1994 Perşembe,2 
Kasım 1994 Çarşamba ve 3 Kasım 1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 saatleri arasında da çalış
malarına devam olunması, 26 Ekim 1994 Çarşamba ve 2 Kasım 1994 Çarşamba günlerinde sözlü 
soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

İkinci öneriyi tekrar okutup, oylayacağım efendim: 

2.- 26 Ekim 1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 705 sıra sayılı "Tü
keticinin Korunması" konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin, Genel Kurulun 1 Kasım 1994 
Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. - 720 S. Sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki konuşma süresinin belir
lenmesine ilişkin RP Grubu önerisi 

BAŞKAN- İkinci bir grup önerisi var; onu okutacağım: 

Sayın milletvekilleri, Refah Partisi Grubunca verilen bu önerinin birinci kısmında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısının tü
mü üzerindeki konuşma sürelerinin gruplar adına birer saat olarak kabulü; ikinci kısmında ise, ay
nı kanun tasarısının tümü üzerindeki konuşmaların TRT ve özel televizyonlardan naklen yayınlan
masına müsaade edilmesi istenmekte ve öneri iki konuyu ihtiva etmektedir. Ancak, önerinin ikin
ci kısmındaki hususun burada oylanması mümkün değildir; bu bir temennidir. 

Önerinin birinci kısmını okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26.10.1994 günü yapılan Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığından, aşağıdaki önerile
rimizin, ayrı ayrı, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz 
ederim. 

Abdüllatif Şener 
Refah Partisi Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu 
Teklifinin tümü üzerinde konuşma sürelerinin gruplar adına birer saat olarak kabulü. 

BAŞKAN-Tamam, o kadar... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan... 
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BAŞKAN- Sayın Aşık, söz mü istiyorsunuz? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Evet efendim. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu önerisi üzerinde Sayın Aşık söz istiyor. 

ABDÜLLATIF ŞENER (Sivas)- Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Şener de söz istiyor. 

Her ikisi de lehte. 

Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- İki önerileri var, ikisini de birden... 

BAŞKAN- Hayır, birincisi; ötekini oylatmıyorum efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi Grubunca bugün 
Danışma Kuruluna getirilen öneri üzerinde -orada anlaşma sağlanmadığı için burada tartışılmasını 
istedikleri öneri üzerinde-söz almış bulunuyorum. 

Refah Partisi Grubu, Meclis Başkanlığına başvurarak, özelleştirmeyle ilgili tasarının, Genel 
Kurulda daha uzun bir süreyle tartışılmasını; gruplar adına konuşmaların, 20 dakika değil, 1 saat 
süreyle yapılmasını ve ayrıca, bu konuşmaların, Meclis Başkanlığınca, televizyonlardan naklen ya
yınının sağlanmasını istemiştir. 

Tabiî, Meclis Başkanlığınca televizyonlardan naklen yayının sağlanması isteği, bir temenni
dir; ama, Anavatan Partisi Grubu olarak, hem o temenniye hem de bu tasarının daha uzun bir sü
reyle tartışılması hususuna katıldığımızı arz etmek istiyorum. 

Danışma Kurulunda da ifade ettiğimiz gibi, biz de, Türkiye'nin, bugün, özelleştirmeden daha 
önemli bir konusu olmadığı düşüncesiyle ve özelleştirmenin, "cumhuriyet tarihinin, Parlamento ça
lışmalarının en kritik 12 saati" diye, kamuoyunda merakla beklendiği, heyecanla izlendiği ve Hü
kümetçe de, Sayın Başbakanca da defalarca anlatıldığı şekilde, Türkiye'nin en önemli konusu ol
ması sebebiyle; hangi partinin görüşü nedir, hangi parti lehindedir, hangi parti ne istiyor; buradan, 
bunları anlatırken, yüce milletimizin de, ilgi duyduğu takdirde, o anlatılanları dinlemesinin fevka
lade yerinde olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, bize göre, normal kanunlardaki gibi 20 dakikalık bir 
görüşme süresinin bu tasarı için -özellikle tümü üzerinde- yeterli olmadığı; hatta, bütçe görüşme
lerinden daha önemli olduğu; dolayısıyla, bu görüşmelerin -1 saat olmayabilir, yarım saat, 45 da
kika olur- daha uzun süreli bir zaman tanınarak yapılması ve televizyonlarla da halka duyurulma
sının faydalı olacağı kanaatiyle, oyumuzun, öneri lehinde olacağını Yüce Heyete arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. 

Önerinin lehinde söz almıştınız. 

Süreniz 10 dakika. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi Grubu ola
rak vermiş olduğumuz öneri üzerinde Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamamıştır. Yapmış oldu
ğumuz başvuruda, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan Özelleştirme Kanun Tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelerin 20 dakikayla sınırlandırılmasını yeterli bulmadığımızı ifade 
ettik; çünkü bu, önemli bir konuydu. Bu sebepten dolayı, tümü üzerinde gruplar adına yapılacak 
görüşmelerin 1 saat olarak belirlenmesi talebinde bulunduk. 

Aynı şekilde, tümü üzerindeki konuşmaların TRT ve özel televizyonlardan naklinin sağlanma
sını da talep etmiştik; ancak, Sayın Başkan, bu ikinci talebimizi oylamaya sunamayacağını ifade 
etti. 

Bu talebimiz, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığı için Genel Kurula intikal etmiştir 
ve Genel Kurulda, bu konu üzerindeki müzakereleri müteakip, oylanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi, KİT'lerin özelleştirilmesi konusu, gerçekten fevkalade 
önemli olarak görülen, nitelendirilen bir konudur. Özelleştirme, sadece bir iktidar meselesi değil
dir. İktidarlar, konuyu, zaman zaman, kendi politikaları açısından değerlendirmeye çalışabilirler; 
ancak, özelleştirme meselesinin, hiçbir zaman bir iktidar meselesi olmadığı, hem Türkiye'de hem 
de dünyanın her tarafında kabul edilen bir gerçektir. Özelleştirme, hem iktidarın hem siyasî parti
lerin hem KİT'lerde çalışan işçilerin ve hem de milletin, halkın meselesidir; topyekûn milleti ilgi
lendiren bir konudur, hatta, sadece yaşayan nesillerin değil, geçmiş ve gelecek nesillerin ve kuşak
ların da önemli bir meselesidir. Bu boyutları itibariyle özelleştirmeyi, yüz yıllık ter ve geleceğimi
zin teminatıyla ilgili, iktisadî kuruluşların, yeniden yapılanması meselesi olarak görmekteyiz. Böy
lesine önemli bir konunun ve meselenin elbette ki, Genel Kurulda bütün boyutlarıyla ele alınması, 
tartışılması, üzerinde lehte veya aleyhte her sözün söylenmesi gerekmektedir. 

KİT'lerin önemi bugün dahi kabul edilen bir gerçektir. KİT'lerin kurulmaya başlandığı 
1930'lu yıllar incelendiği takdirde, cumhuriyet tarihinin en yüksek büyüme oranlarının bu yıllarda 
yaşandığını da, tespit etmiş olmaktayız. 

Bunun ötesinde, dünyada, KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili uygulamaları dikkatle incelediği
mizde, gördüğümüz bir gerçek var; o da şudur ki, dünyanın hiçbir ülkesinde kamuoyu oluşmadan, 
bir konsensüs sağlanmadan, iktidarıyla, muhalefetiyle, işçisiyle, işvereniyle ve tüm halkıyla, bir 
mutabakat sağlanmadan özelleştirmeye gidilememiştir ve gidilmemiştir. Ancak, Türkiye'de yıllar
dır bu önemi kabul edilen özelleştirme meselesi üzerinde söz edilmekte ve maalesef, hiçbir olum
lu mesafe de alınamamaktadır. Bu, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili, yapılış biçimiyle ilgili bir
takım sorunların bulunmasından kaynaklanmaktadır. Aslına bakarsanız, özelleştirme konusunda, 
iktidar dahi bir kararsızlık içerisindedir, istikrarlı bir çizgiye sahip değildir. DYP-SHP Koalisyonu
nun ilk kurulduğu günlerden bugüne kadar ulaşan gelişmeleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde, 
iktidarı meydana getiren gruplar arasında da, bir kararsızlık, politikalarında bir belirsizlik olduğu 
açıkça görülüyor. 

49 uncu Hükümetin Programında, özelleştirmeden söz ediliyordu, TÖYÖK'ten bahsediliyor
du; ama, bugün, farklı bir çizgiye gelinmiştir. 

Bunun dışında, elimizde bulunan Genel Kurul gündemini incelediğimiz takdirde, özelleştir
meyle ilgili iki ayrı teklif ya da tasarının, Meclis gündemine iktidar tarafından getirildiğini; ancak, 
bu tasarıların bir türlü ele alınıp da görüşülmediğini görüyor ve tespit ediyoruz. Demek ki, iktidar 
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partileri, bu konuda zaman zaman kanun teklifleri, kanun taşanları hazırlıyor, bunlar komisyonlar
dan geçiyor, Genel Kurula intikal ediyor ve bir süre sonra, iktidar görüş değiştirdiği için; ilk getir
miş olduğu tasarıya sahip çıkmıyor ve Meclis gündeminde bekletiyor. Bu, diğer boyutu itibariyle 
de DYP-SHP arasında bu konuyla ilgili ihtilafların bir türlü çözülemediğini göstermektedir. Her ne 
kadar DYP ile Anavatan Partisi arasında bu konuda, bir mutabakat sağlanmış gibi bir hava oluş
muş ise de, zaman zaman gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuç, bu konuda DYP-ANAP arasında da 
birtakım sorunların devam ettiğini göstermektedir. , 

Diğer taraftan, özelleştirme, günümüz Türkiyesinde çok boyutlu bir sorunu da beraberinde ge
tiriyor. Biraz önce, bu tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiği veya gerekmediğiy-
le ilgili tartışmalar yapıldı; hep birlikte izledik. Bu konuda, değişik kanun tasarılarının, Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiğini de, geçmişte hep birlikte gördük. Demek ki, sorun, bir taraftan ya
sama organını diğer taraftan yargıyı ilgilendiriyor. Açıkçası; iktidarın, özelleştirmeyle ilgili getir
miş olduğu tasarılarda, defalarca Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması sebebiyle bir 
sabıkası vardır, diyebiliriz. 

Burada, anlatmaya çalıştığım nokta şu: Özelleştirme konusu gerçekten fevkalade önemli bir 
konudur. Yalnızca iktidar partisini ilgilendiren bir konu değildir, yalnızca muhalefet partilerini il
gilendiren bir konu değildir; işçisiyle, işvereniyle bütün milleti, halkı ilgilendiren bir konudur. 

Böylesine önemli bir konunun geneli üzerindeki 20 dakikalık görüşmelerle Meclisten geçiril
mesi eksik kalacaktır; bir eksiklik ifadesi olacaktır. Bunun önemini, hepinizin bildiği gibi, Başba
kan da ifade etmişlerdi. "Özelleştirme, cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik kararıdır" ifade
si kendilerine aittir. Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik karan olarak nitelendirilen bir özel
leştirme konusunun, burada, 20 dakika olarak görüşülmesini iktidarın zorlaması ve kendi içerisin
de bir çelişkiyi ifade eder. * 

Her yıl, burada, bütçe kanunları görüşülür. Bütçenin tümü üzerinde, ilk ve son görüşmeler da
hi, ya i veya 1,5 saat gibi, uzun bir süre olarak belirlenir ve görüşmeler, burada, o şekilde yapılır
ken; iktidar, özelleştirme konusunu, cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik kararı olarak nite
lendirdikten sonra, yıllık bütçeler üzerindeki görüşme süresini bile, bu konuya ayırmamayı uygun 
gördüğüne göre, kendi içerisinde büyük bir çelişkidedir diye düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, bu konunun elbette televizyonlarda yayınlanması da yerinde olacaktır; çünkü, 
medya özellikle yerli ve yabancı büyük sermayenin taleplerine uygun olarak, KİT'leri, toplumun 
üzerinde bir kambur gibi takdim etmekte, bilinçli olarak tek yanlı bir kamuoyu oluşturulmaktadır. 
Böylesine tek yanlı oluşturulan bir kamuoyu, sağlıklı bir değerlendirmeyi ortaya çıkaramaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konu görüşülürken, farklı düşüncelere sahip siyasî partiler 
ve milletvekilleri kendi görüşlerini, düşüncelerini burada farklı boyutlarıyla ifade edecekler ve bu 
farklı boyutlarıyla ifade edilen görüşler, düşünceler kamuoyuna televizyonlar aracılığıyla intikal et
tirildiği takdirde, medyanın bu tek yanlı ve tek yönlü kamuoyunu yönlendirme çabaları da ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Şener, lütfen, son cümlenizi söyleyin. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Bu bakımdan biz, bu konunun 20 dakikayla sınırlı tutul
masını uygun bulmuyoruz. Sayın Başbakanın ifadelerine de uygun olarak, önerimize İktidar kana
dının da destek vereceğini zannediyorum. 
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Görüşme sürelerinin daha uzun tutulmasında, cumhuriyet tarihinin en önemli kararlarını hazır
layacak bu tasarının, 1 saat gibi bir süreyle, bütün boyutlanyla tartışılmasının sağlanmasını diliyor 
ve bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, İçtüzüğün 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası
na göre, Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayıyla aksi kararlaştınlmadıkça, kanun ta
sarı ve tekliflerinin tümü üzerindeki grup adına konuşmalar 20'şer dakikadır. 

Refah Partisi Grubunun getirdiği öneriyle grup adına konuşma süresinin 1 saate çıkarılması is
tenmektedir. 

Öneri üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Öneriyi oylarınıza... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN-Efendim, bir dakika... 

Hepiniz bir taraftan bağırmayın; arayacağız... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Efendim, önceden söylemek gerekiyor, yoksa siz sonradan 
"Karar yetersayısını istemediniz" diyorsunuz. 

BAŞKAN- Zamanında söyleyin ben nazara alırım, merak etmeyin; o kadar heyecanlanmanı
za da gerek yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Millî Savunma; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; TBMM Hesaplarını İnce

leme; KİT; Çevre; Dilekçe; Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyon
larında açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN- Bazı komisyonlarda açık bulunan ve Anavatan Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Gruplarına düşen üyelikler için gösterilen adayların isimlerini okuyup, oylarınıza sunacağım: 

Millî Savunma Komisyonu: 

ANAP: 
Ülkü Güney (Bayburt) 

SHP: 
Mehmet Adnan Ekmen (Batman) 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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içişleri Komisyonu: 

ANAP: 

Ersin Taranoğlu (Sakarya) 

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

Bayındırlık, îmar.Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: 

ANAP: 

Cengiz Altınkaya (Aydın) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu: 

ANAP: 

Refik Arslan (Kastamonu) 

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

Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu: 

ANAP: 
Yüksel Yalova (Aydın) 

SHP: 
Erman Şahin (Muğla) 

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

Çevre Komisyonu: 
ANAP: 
Emin Kul (istanbul) 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dilekçe Komisyonu: 

ANAP: 
Şadan Tuzcu (istanbul) 
Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu: 
SHP: 
Sabri Yavuz (Kırşehir) 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: 

SHP: 
Mehmet Tahir Köse (Amasya) 

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B : 24 26 .10 .1994 O : 1 

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

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu: 

SHP: 

Ali İbrahim Tutu (Erzincan) 

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

2. - (10121-47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN- (10/21-47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Ana

vatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar aday gös
terilmiştir. 

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

5. - (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN- (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Anava

tan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Refah Partisi gruplarına düşen üyelikler için gösterilen 
adayları okuyup oylarınıza sunacağım: 

ANAP: 
Hüsamettin Örüç (Bursa) 
Faruk Saydam (Manisa) 
Timur Demir (İzmir) 

SHP: 
Mehmet Tahir Köse (Amasya) 

RP: 
Şaban Bayrak (Kayseri) 

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

Sayın milletvekilleri, (10/169) esas numaralı esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 27 Ekim 1994 Perşembe günü saat 
14.00'te Halkla İlişkiler Binası B Blok Alt Zemin 4 üncü Banko Meclis Araştırması Komisyonu 
salonunda toplanarak başkan, başkan vekil i, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantının yeri, günü ve saati ayrıca ilan tahtasına asılacaktır. 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN- (10/212) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun aday listesi bastırılarak 

sayın üyelere dağıtılmıştır; listeyi okutup oylarınıza sunacağım: 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, 1983 yılı kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihaleler
le ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
nun aday listesi: 
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DYP: (5) 

Bilâl Güngör (Ankara) 

Nazmi Çiloğlu (Bolu) 
Ahmet Sayın (Burdur) 

Mehmet Gözlükaya (Denizli) 
Ali Uzun (Zonguldak) 
ANAP: (3) 
Bülent Akarcalı (İstanbul) 
Bedrettin Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Fahrettin Kurt (Trabzon) 
SHP:(2) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
İbrahim Gürsoy (İstanbul) 

RP: (D 
Zeki Ergezen (Bitlis) 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(10/212) esas numaralı Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, 1993 yılı kasım ayından bu yana 
gerçekleştirilen ihalelerle ilglili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırrtıası Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 27 Ekim 1994 Perşembe günü Saat 
14.30' da Halkla İlişkiler Binası (B) Blok Alt zemin 4 üncü Banko Meclis Araştırması Komisyo
nu salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantının yeri, günü ve saati ayrıca ilan tahtasına asılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, bugün, sözlü sorulan görüşmeyeceğiz. 

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

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakan
lığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202. 1176. 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşme
lerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

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 Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısını görüşmeye başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

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- însan Hakları Bakanlığının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

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 Maddelerinin 
Değiştirimesine Dair Kanun Teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Miiftüoğlu 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 Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (11553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN- İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. , ' 

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 Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

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 Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan İle Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili, Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın Özelleştirme Kanu
nu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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12. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Mil
letvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Gö
revlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) (S. Sayı
sı: 693) (1) 

BAŞKAN- Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Persone
li İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısının mü
zakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde tasarının geçici 3 üncü maddesine kadar görüşülmüş
tü. Geçici 3 üncü maddeyi okutmadan önce, yeni bir geçici madde eklenmesine dair bir önerge var
dır; okutuyorum: 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının, geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıda
ki geçici maddelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kerimoğlu Mehmet Adnan Ekmen Mustafa Yılmaz 
Ankara Batman Malatya 

H. UİuçGürkan Güler İleri M. Seyfı Oktay 
Ankara Amasya Ankara 

Ural Köklü Ercan Karakaş 
Uşak İstanbul 

Geçici Madde,- 12.9.1980 tarihi ile, ülke genelinde, sıkıyönetim uygulamasının kalktığı tarih 
arasında geçen sürede doğrudan idarenin tasarrufu ile veya 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, talepleri dışında kurumlan 
ve sınıfları değiştirenlerden (yüz kızartıcı suçlarla ilgili sicil durum hariç) bu Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatları halinde, eski görevlerine veya aynı yerdeki eşdeğer 
görevlere, başvurma tarihinden başlayarak en geç 60 gün içinde döndürülürler. 

Bunlardan, meslekleri dışında başka görevlere atananların, bu görevlerde geçirdikleri süreler 
mesleklerinden geçmiş sayılır. 

Yukarıdaki süreler içinde, atandıkları yeni kurumlardan istifa veya emeklilik nedeniyle ayrıl
mış olanlar da, bu Kanunun yürürlük tarihinden 6 ay içinde, kurumlarına müracaatları halinde, 
emeklilik yaş haddini aşmamak koşuluyla, yukarıdaki esaslara göre, eski görevlerine veya aynı yer
deki eşdeğer görevlerine döndürülürler. 

Bu madde hükümlerine göre, eski görevlerine veya eşdeğer görevlerine iade edilenlerin aylık 
ve yan ödemeleriyle, diğer özlük haklan bakımından uğradıkları kayıplar, geçici 2 nci madde hü
kümleri gereğince ödenir. 

(1) 693 S. Sayılı Basmayazı 12.10.1994 tarihli 18 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bunlardan, resen ve istemleri üzerine emekli edilip de eski görevlerine veya başka bir göreve 
dönenler, emeklilikte geçen süre için, keseneklerin kendilerince, karşılıklann da kurumlarınca 
ödenmesi koşuluyla, yeniden TC Emekli Sandığı ile ilişkililendirilirler. Bunların emekli aylıklarıy-
la, görevde olsalardı alacakları aylıklar ve yanödemelerin toplamı arasındaki fark, kurumlannca 
ödenir. 

Gerekçe: 

Herhangi bir yargı kararına dayanmaksızın ve ilgilinin isteği olmaksızın kurumları ve sınıfla
rı değiştirilen, görevlerine ve işlerine son verilenlerde olduğu gibi; eski görevlerine ve işlerine dö
nebilmek hakkı tanınmaması ve bu dönemdeki aylık ve diğer Özlük haklarının ödenmemesi, kanun
la güdülen amaca ters düştüğü gibi, tasannın geçici 2 nci maddesinde yararlananlar ile bu madde
de durumları düzelenler arasında eşitsizlik yaratılmış olacaktır. 

Önerge, tasarıyla amaçlananın elde edilmesi ve eşitsizliğin giderilmesi için verilmiştir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE.KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Hayır Sayın Baş
kan, katılmıyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- İmzalar okunmadı. 

BAŞKAN- İmzalar başta okundu efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-İmzalar efendim... 

BAŞKAN- Efendim, okundu; siz dinlemediniz mi? 

Komisyon katılıyor mu? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan, önerge değil ki... 

BAŞKAN- Geçici madde ilavesi tabiî. •• 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Geçici madde ilavesi... 

BAŞKAN- Efendim, geçici madde olduğu için evvela Komisyona soruyoruz "katılıyor musun, 
katılmıyor musun" diyoruz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, okunan önerge bir madde ilavesidir efendim. Komis
yon katılmıyor, o zaman söz alsın... 

BAŞKAN- Evet, öyle, önerge sahibi söz alacak tabiî... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Yeni madde ilavesi ise evvela Komisyonun toplanıp, görüşmesi la
zım... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yeni madde ilavesi... 

BAŞKAN- Efendim, yeni bir kanunda değişiklik yapılmıyor. Bu, mevcut bir kanuna bir geçi
ci... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bu, yeni bir madde ilavesidir ve burada olmayan bir maddedir. Bun
dan evvelki usul böyle değildir Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Efendim, bundan önceki usul böyleydi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bundan önce usul böyle değildi. 

BAŞKAN- Efendim, bakın, İçtüzüğün 88 inci maddesini açıp, okursanız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Siz okuyun! 

BAŞKAN- Ben niye okuyayım... Siz okuyun; ihtiyacı olan sizsiniz, ben değilim ki! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Onbir senedir bu Parlamentodayım; madde ilavesi önergeyle olmaz. 

BAŞKAN- Efendim, geçici madde ilavesi oluyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, hiç fark etmez, görüşülen önerge, geçici madde ilavesiyle 
ilgilidir... 

BAŞKAN- Şimdi Kanunlar Müdürlüğünden getirtirim; bu konuda 20 tane örnek... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ben, onbir senedir buradayım, şimdiye kadar önergeyle madde ilave 
edildiğini görmedim. 

BAŞKAN- İçtüzüğün 88 inci maddesinde, "metne madde ilavesi" deniyor. 88 inci maddeyi 
açın, okuyun 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Siz, okuyun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Geçici bir madde Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... Bırakın şimdi... 

Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, çok kısa bir maruzatım var. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, uygulamayı söyleyin. Öyle şey olur mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Tamam, bir şey 
demedik. İzin verin açıklayayım. 

Efendim, bu kanun tasansı üzerinde çok çalışılmıştır. Buna mümasil hükümler vardı, bunlar 
hep tashih edildi. Binaenaleyh, bu önergeye katılmamız mümkün değildir. 

Eyüp Beyin itirazına gelince; eğer kabul etseydik, ekseriyetimiz aranabilirdi; ama, Komisyon 
olarak biz, bu önergeyi kabul etmiyoruz ve katılmıyoruz. 

Arz ederim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Önerge işlem göremez. 

BAŞKAN- Bakın Sayın Aşık, zaten, Komisyonun önergeye katılması söz konusu değil. Çün
kü, Komisyonun önergeye katılabilmesi için, Komisyon Sözcüsünün burada Komisyon raporunun 
aleyhine olabilecek bir beyanatta bulunabilmesi için, çoğunluğunun olması lazım. Bunu bilmeniz 
gerekir. 
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Biz, usul gereği.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan, öyle değil... 

BAŞKAN- Efendim, bunu tartışmıyoruz; lütfen yerinize oturur musunuz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Önerge muamelesi yapamazsınız, madde ilavesi farklıdır. 

BAŞKAN- Ne demek?.. Önerge değil midir? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Madde ilavesidir. 

BAŞKAN- Lütfen yerinize oturur musunuz; söz vermedim. 

Hükümet katılıyor mu efendim? . 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN-Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Efendim, karar yetersayısı istedik. 

BAŞKAN- Oylamaya geçtikten sonra söylediniz. (RP sıralarından gürültüler) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Hayır efendim, geçmeden söyledik. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, burada milletvekilliği ciddiyeti içinde çalışalım. Burası neresi? Konu 
bitiyor, itiraz ediyorsunuz... 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına, geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki 
geçici maddenin eklenmesini ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif 
ederiz. < 

Mehmet Kerimoğlu Mehmet Adnan Ekmen Mustafa Yılmaz 

( Ankara Batman Malatya 

Ercan Karakaş Güler İleri Seyfi Oktay 
İstanbul Tokat Ankara 

Ural Köklü 
Uşak 

Geçici madde: 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre sıkıyönetim ko
mutanlarının istemleri üzerine veya 13.11.1981 tarihli ve 2559 Sayılı Kanunun ek geçici 2 nci mad
desine göre resen emekli edilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli 

- 2 0 4 -



T.B.M.M. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 1 

işçiler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde, kamu hiz
metlerine girmek için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımak ve emeklilik yaş haddini aşmamak 
koşuluyla, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde eski görevlerine veya eşdeğer bir gö
reve iade edilirler. 

Birinci fıkraya göre, eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilenlerle, bu kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde göreve dönmek istemeyenlerin resen emekliye ayrıldıkları ta
rih ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında geçen süreleri, keseneklerinin kendilerince, karşılıkla
rının da kurumlarınca ödenmesi koşuluyla, emeklilik yönünden öğrenim durumuna göre mevzuatın 
öngördüğü dereceyi aşmamak kaydıyla eski derecelerinde değerlendirilir; ancak, bunlara değerlen
direnlerin sürelere ilişkin aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Gerekçe: 

Bu maddede, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine veya 13.11.1981 tarihli ve 2559 sa
yılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesine göre resen emekli edilenlerin eski görevlerine ve eşdeğer 
bir göreve iadeleri söz konusudur. 

Yukarıdaki maddelere göre, 1402 Sayılı Yasaya göre, görevlerine son verilenlerle, sınıfları ve 
kurumları değiştirilenlere, eski görevlerine ve işlerine geri dönme imkânı tanınmıştır. 

Sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, emekli edilenlere de, bu hakkın tanınması ya
sayla güdülen amaca uygun düşmektedir. 

Diğer taraftan, 13.11.1981 tarih ve 2559 Sayılı Yasa da, olağanüstü dönemde yürürlüğe konul
muştur ve bu Yasaya dayanılarak da, memurlar ve diğer kamu görevlileri, istekleri dışındaki belli 
koşullarla, eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve dönebilme imkânının tanınması, hem eşitlik il
kesinin gereği hem de hakkaniyete uygundur. Kaldı ki, Ortak Hükümet Protokolü ile Hükümet 
Programının, 12 Eylül hukuku kalıntılarının ortadan kaldırılması gerektiği taahhüdüne de uygun
dur. 

Önerge bu amaçla verilmiştir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, isimler okunsun efendim. 

BAŞKAN- Orhan Bey, herhalde siz, Genel Kurul salonunda değilsiniz. Başta isimler okundu 
Beyefendi. Kulaklarınız duyuyor herhalde. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Herhalde duyuyor efendim. Şu isimleri okuyalım. 

BAŞKAN- İsimler okundu Beyefendi. Lütfen, burada uyuduğunuz zaman, başkası da uyuyor 
zannetmeyin. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet katılıyor mu?.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCİ MADDE 3. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yürür
lükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kapsamına giren fi
illerden dolayı yargılanarak mahkûm olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçiler 
ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen niteliklerin yi-
tirilmemiş ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, kurumlarına bu kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak üzere, ayrıldıkları 
tarihteki eski görevine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde 
iade edilirler. Mahkûm olsun veya olmasın bu fiilleri nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalan bü
tün sonuçlarıyla birlikte kaldırılır. Bu suretle göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık 
ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile ilgili olarak 
yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarındaki yargı kararı kesinleşmemiş olanlar hakkında da 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyu
run. 

Sayın Hatinoğlu, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; şu anda, çok üzülerek, bir kanun tasarısı üzerinde Grubum adına görüşlerimi dile getir
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" diyoruz; milletten bu yetkiyi alarak buraya geldik, 
milleti temsilen buradayız. Ben, milletin refahına, huzur ve güvenine uygun olmayan böyle bir ya
sa tasarısına, devletim ve milletim adına engel olmanın aslî görevim olduğu inancını taşımaktayım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçen hafta, burada, aynı tasarıyı görüşürken bazı komediler oynandı; önergeler veriliyor, Hü
kümeti temsil eden bakan önergeye katılıyor; ama, Hükümetin diğer üyeleri önergeye ret oyu veri
yor. Bu nasıl hükümet olmak, bunu da anlamak mümkün değildir. Acaba neyin pazarlığını yapıyo
ruz, bunu da anlayamıyoruz. 

Bakınız, 49 uncu Hükümet olunduğu zaman ilk önce doğu ve güneydoğuda terörün kalktığı 
ortaya atıldı ve Hükümet ortaklarıyla beraber sayın liderler, davul zurnayla güneydoğuyu ziyaret 
ettiler. Arkasından, terör bitti anlayışıyla askerliği kısalttık; ama, şimdi, askerliğe tekrar ilave ge
tirdik. "Terörü hallettik" diyenler, eğer inanıyorlarsa, lütfen o bölgelere gitsinler; ama, güvenlik 
güçleriyle beraber değil, bir vatandaş olarak gitsinler. Bu kürsüden söz veriyorum, gitmek isteyen 
biri varsa, her türlü masrafını ben karşılayacağım; ama, benim dediğim noktalara, vatandaş gibi gi
decek. Terör bittiyse köyleri kim yakıyor?!. Köyleri teröristler yakıyorsa, o zaman terör bitmemiş; 
niye millete doğruyu söylemiyoruz? Terör devam ediyor. 
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Şimdi, öncelikle SHP'lilere sormak istiyorum, bu kanunun çıkmasını devamlı arzulayan orta
ğa sormak istiyorum: Sizin demokratikleşme anlayışınız bu mudur? Bu yasalarla mı, bu gibi bir ta
sarıyla mı demokratikleşmeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz; bu mudur sizin demokratikleşme anla
yışınız, bu yasa mıdır?!. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır)- Ne alakası var? 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Bu, antidemokratik bir yasa mı? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sizin insan hakları anlayışınız, hiç günahsız yere 
eziyet gören ve hatta öldürülen insanların suçluları ortada dururken, faili meçhul cinayetlerin suç
luları ortada dururken, dolaylı da olsa bu suçlara uzaktan katkısı olan 1402'likleri, 141, 142, 
143'lükleri burada affetmek midir? Bu, sizin için demokratikleşme midir? 

GÜLER İLERİ (Tokat)- Evet. 

BAŞKAN- Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Yalnız, size şunu söyleyeyim: Hükümetin istikbali 
ve bekası için, devletin kurum ve kurallarını hiçe sayarak böyle yanlış bir yasayı çıkarmak da -üzü
lerek söylüyorum- sizin gibi bir Hükümete nasip oluyor. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sizin mantığınız terörü azdırmak; ben de üzülerek 
söylüyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Her gün öğretmenlerimizin şehit edildiği bir ortam
da, her gün 15-20 askerimizin şehit edildiği bir ortamda ve yine her gün 15-20 vatandaşımızın şe
hit edildiği bir ortamda, siz, geriye dönüp, 1402 kapsamında olan kişilere, üstü kapalı, uydurma ya
salarla af getirmek istiyorsunuz ve bu kişileri, yine, bu şekilde, basit yasalarla devletin başına bela 
ediyorsunuz. Yüce Türk Milleti bu hakkı bu Meclise vermemiştir ve vermeyecektir; bu kanunun çı
karılmaması gerekir. 

Bunların bir kısmı, zaten, daha önce, idare mahkemelerinin kararlarıyla geriye döndüler; an
cak, çok ağır suçlu olanlar, dosyalarında belgeleri olanlar idare mahkemelerinden geri dönemedik-
leri için, şimdi, böyle üstü kapalı bir yasayla tekrar göreve getirilmek istenmektedir. Biz, bu kap
sam içinde olan kişileri 12 Eylül öncesinden çok iyi tanıyoruz; onları gördük. O zamanlar bunların 
koruyuculuğunu yapan siyasiler, şimdi onları affettirip tekrar bu devletin başına bela edeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, biz eskileri tekrar yaşamak ve görmek istemiyoruz, o zihniyetler döne
mine, tekrar, asla dönmek istemiyoruz. Bugün, tekrar aynı senaryolar oynanmakta ve devleti içeri
den çökertmek için, yine 12 Eylül öncesi bazı yanlış zihniyetlere zemin hazırlanmaktadır. SHP'ye 
çok görmüyorum; çünkü, onlar bindiler bir alâmete, gidiyorlar kıyamete; ama, Sayın DYP'lilere ne 
oluyor!.. Sırf Hükümette kalabilmek için, bu yasa tasarısına nasıl evet diyorsunuz?!. Sizi de anla
mak mümkün değildir. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Bundan istifade edecekler millet değil mi?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Memleketin âli menfaatları dururken, bu kadar kişi
sel, bireysel, adi menfaatlarla uğraşmanın ve bunda direnmenin amacını anlamak da mümkün de
ğildir. 
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Sayın milletvekilleri, geliniz, doğu ve güneydoğuyu rahatlatacak yasaları çıkaralım, bugün ye
tersiz hale gelen Olağanüstü Hal Yasasını değiştirelim. 1991'de, seçimlerden önce mîllete söz ver
diniz, her ikiniz de "olağanüstü hali kaldıracağız" dediniz; aradan üç yıl geçti, olağanüstü halle il
gili hiçbir şey yapamadığınız gibi, güneydoğuya giderken, Olağanüstü Hal Kanununa sarılarak, 
onun şemsiyesinde, onun gölgesinde gidiyorsunuz. • ' "* . 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Hatinoğlu, ANAP olağanüstü halin kalkması için, sö
zünde duruyor mu? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Terörü askere havale etmekle, bu işi halledemezsi
niz. Bakınız, 1402'liklere tanıdığınız bu haklarla, yani bu çıkarmak istediğiniz yasayla terörü de te
röristi de takviye ediyorsunuz; bunun farkında bile değilsiniz. Bakınız, geçici 3 üncü madde ne di
yor: "...bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde, görevlerine son 
verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak 
üzere, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren, 
en geç 60 gün içinde iade edilirler. Mahkûm olsun veya olmasın, bu fiilleri nedeniyle verilmiş olan 
disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılır." Dosyalarından kaldırılıyor ve yok ediliyor... 

Değerli arkadaşlar, biz bu tipleri, bu 1402 mensuplarını çok iyi tanıyoruz, ne kadar zararlı ol
duklarını biliyoruz. İşe alacaksanız, pırıl pırıl gençler Var, onları alın; bu tipler devlete zararlı ve yı
kıcı olur. Herkes cezasını çeksin, gelin bundan vazgeçin, terörü önleyici tedbirler getirin, o yasala
rı getirin, gelin onları görüşelim. Öğretim görevlileri, Türkiye'yi eğitecek, bilgilendirecek olan üni
versite mensupları sokakta, onların maaşlarını düzeltin. Onlar dururken, böyle, geçmişten puan al
mak için, suçluların şemsiyesi altına girip de, böyle bir yasayla bu Meclisi işgal etmeyin. 

Sonuç olarak, size şunu diyorum: Ulusal varlığımızdan ve bütünlüğümüzden, devletin birliğin
den ve dirliğinden, bölünmez bütünlüğünden, yarın tüm yönetimlerden ve idarelerden sorumlu ola
cak bu kişileri, böyle basit yöntemlerle tekrar devlet hizmetine almanız bizim vicdanlarımıza göre 
mümkün değildir. 

Bu kanun tasarısına evet diyen milletvekillerini, ben, bu Meclis kürsüsünden, Yüce Türk Mil
letine havale ediyorum. Böyle bir yasayı çıkarmaya, bu tasarıya evet demeye bu Meclisin hakkı 
yoktur diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 

Siz konuyu yanlış anlamışsınız; 141, 142 ve 163'ü kaldırmakla siz övünüyorsunuz; yalnız, o 
kaldırılan Ceza Kanunu maddelerine göre... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvîn)-Suçluları değil... 

BAŞKAN-Efendim, bir dakika. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Biz suçluları çıkarmadık, suçlular duruyor orada. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, gelip buradan söyleyin, oradan yorum yapamazsınız. 

BAŞKAN- Hatip yanlış bir şey söylüyor efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, söyledikleriniz doğru bile olsa, buradan söyleyin. 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz... Söz verdim mi size... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Buradan söyleyin, buradan... 

BAŞKAN- Lütfen oturur musun yerine... 

Kaldırdığınız Ceza Kanunu maddelerine göre mahkûm edilmiş insanların cezaları da kalkar. 

Sayın Bahaddin Elçi, buyurun 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Divan eksik, Sayın Başkan. . 

BAŞKAN- Sayın Şener, arkadaşınıza söyleyin de gitmesin o zaman. Başkanlık Divanında her
kesin bir görevi var; orada oturan, üyenizdir; söyleyin kendisine... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- O bizim yönetimimizde değil, Başkanlığın yönetiminde. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, ben de, Başkanlık Divamndaki üyeler yerlerinde otursunlar istiyo
rum... 

Buyurun Sayın Elçi. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
tasarısının geçici 3 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 12.4.1991 tarihinde kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 23 ün
cü maddesiyle, Türk Ceza Yasasının 140,141,142 ve 163 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış
tı. 

Bu maddeyle, 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeler kapsamına giren fillerden dolayı yargıla
narak mahkûm olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve top
lusözleşme hükümlerine göre sözleşmeleri feshedilen işçilerin, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde görev
lerine ve işlerine iade edilmelerine imkân tanınmak istenmektedir. 

Biz, esasen, 12 Eylül kalıntılarının temizlenmesi yönündeki bütün çabaları destekleme amacı
na yönelik bir politika izlemekteyiz. Bu tasarıya bu amaçla olumlu bakmaktayız. 

Yalnız, burada, bize göre, bir husus gözden kaçmıştır. Bu da, bilindiği gibi, 3713 sayılı Kanu
nun 23 üncü maddesinde, 140, 141, 142 ve 163 üncü maddelerin yürürlükten kaldırılmasına ilave
ten, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanun da, bunun gibi, anı
lan yasayla yürürlükten kaldırılmıştı. Gönül arzu ederdi ki, bu geçici 3 üncü maddeye 6187 sayılı 
Yasa kapsamına girenler de dahil edilsin. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla, 6187 sayılı Yasa kap
samına giren mahkûmların da bu geçici 3 üncü madde kapsamına alınmasına ilişkin, arkadaşları
mız tarafından hazırlanmış olan teklifin kabul göreceğini ümit ediyorum. 

Tabiî, burada, bir çelişkiye de işaret etmeden geçemeyeceğim. Bilindiği gibi, bu maddeyle, 
Türk Ceza Yasasının 140, 141, 142 ve 163 üncü maddelerinden mahkûm olanların görevlerine ia
delerine imkân tanınmak istenmektedir. Anılan yasayı çıkaran bir yönetimin, bugün düştüğü çeliş
kiye de işaret etmeden geçemeyeceğim. 
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Grubumuz olarak maddeye olumlu yaklaşıyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesinin ilk cümlesine, 
"Türk Ceza Kanununun 140,141,142 ve 163 üncü maddeleri" ibaresinden sonra, "6187 sayılı Vic
dan ve Toplama Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanun" cümlesinin eklenmesini ve maddenin 
bu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Lütfü Esengün İbrahim Halil Çelik Abdüllatif Şener 
Erzurum Şanlıurfa Sivas 

Fethullar Erbaş Ali Oğuz 

Van İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 

3 üncü geçici maddenin ikinci cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Kırca Ökkeş Şendiller Vehbi Dinçerler 
İstanbul Kahramanmaraş Ankara 

EtemKelekçi İrfan Köksalan Ersin Faralyah 

Afyon Ankara İzmir 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım: 

Yüksek Başkanlığa 

3 üncü geçici maddenin ikinci cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Kırca 
(İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim, işlemi bir bitirelim. 

ABİT KIVRAK (Konya)- Bir dakika geçince de uygulamıyorsunuz... 

BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul)- Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Kırca. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)- Arkadaşlar, hukukun genel prensiplerinden birisi de şudur: Ce
za hukukunda, suç sayılan fiillerin sayılmaması takdirinde disiplin suçları cezaî hükümlerini takip 
etmeyebilir. Ceza suçlarıyla disiplin suçları arasında paralellik olması değil, olmaması esastır. 

Şimdi, devletin temel ilkelerine karşı gelenlere, devlet, bir atıfet yapmış olmak isteyebilir; fa
kat, kamu hizmeti görülürken aynı fiiller, eğer, idare tarafından disiplin suçu telakki edilmiş ve bu 
sebepten dolayı ilgili memura veya kamu görevlisine disiplin cezaları verilmişse, bu, cezaî hüküm
lerle ilgisi olan bir husus değildir. Açıkça şu hususu ortaya koyalım: Mesela, Dışişleri Bakanlığın
da yahut İçişleri Bakanlığında, Marksist, Leninist düşüncelere temayül ettiği bilinen bir kişi belki 
de başka bazı memleketlerde olduğu gibi cezalandırılmayabilir; ama, yine diğer demokratik mem
leketlerde -altını çiziyorum, demokratik memleketlerde- olduğu gibi, bu gibileri memuriyette mu
hafaza etmemek devletin hakkıdır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bakanlıklarda?.. 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Bakanlıklar da... Bakanlığı kastediyoruz tabiatıyla. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bakan olarak zarar etmez ama, değil mi? 

COŞKUN KIRCA (Devamla)- Bakan olarak zarar edip etmeyeceğini düşünmek, hep biz mil
letvekillerine ait bir ödevdir Sayın Eyüp Aşık. Ben şahsen, o ödevi yerine getirenlerdenim. 

Böyle olunca, tehlikeli bir çığır açmaktayız. Bu tasarı, vaktiyle sıkıyönetim komutanlıkları ta
rafından haklarında belirli suçlamaların yapıldığı kişileri kapsıyor. Disiplin suçlarından dolayı bu 
kişilere verilen cezalar, sıkıyönetim komutanlıklarının istekleri üzerine verilmemiştir; her bakanlı
ğın kendi disiplin mekanizması içinde, teftiş kurullarının ve disiplin kurullarının yaptıkları incele
me ve araştırmalar sonucunda verilmiştir. 

Şimdi, biz burada niçin varız; diyelim ki, bu gibi suçları ceza konusu yapmayacağız, yahut, 
haklarında belirli muameleler yapılmış olanlardan, ceza imiş gibi görülen bu muamelelerin sonuç
larını kaldıracağız; ama, bir bakanlığın doğrudan doğruya kendisinin ve kendi alışılmış, kanunî ve 
geleneksel mekanizmaları içinde, devletin temel ilkelerine aykırı temayülleri olduğu için, yine ka
nuna uygun olarak, disiplin cezalan yoluyla tasfiye ettiği kişileri de geri alacağız!.. Biz buraya dev
leti batırmaya mı geldik! Bu kanuna bu hükmün sokulmuş olmasının hiçbir ilgisini görmüyorum. 
Efendim, idam cezasına çarptırmaktan vazgeçiyoruz, ama devlette muhafaza mı edeceğiz?!. Al
manya'da da bu gibilere idam cezası verilmiyor; ama, en aşağı bizim kadar demokratik bir ülke ol
duğundan zerre kadar şüphe edilmeyecek olan Federal Almanya hukukunda, memurlar, devlete ve 
devletin ilkelerine sadakatle görevli ve ödevlidirler; aksi halde cezalandırılmazlar; ama, memuri
yetten kovulurlar. 

Yüce Meclisin atıfetinin, bu hususlara kadar uzanmasını tasvip edenlerden değilim. Bu itibar
la, bu takririmizin kabul edilmesini Yüce Meclisten niyaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetarsayısı istemiştik; arayınız efendim. 

BAŞKAN- Bakın, şimdi oylamaya geçtim... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Daha evvel karar yetersayısı istendi. 

BAŞKAN- Efendim, şimdi istenecek... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Aramaya mecbursunuz... 

BAŞKAN- Beyler, birleşimin başında karar yetersayısı isterseniz olur mu?!. O zaman daha 
sözcü konuşmamıştı... (RP sıralarından "daha önce istedik" sesleri) 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Siz burada bizi dikkate almıyorsunuz; bizi dikkate almaya mec
bursunuz... 

BAŞKAN- Oturur musunuz yerinize... Size konuşma hakkı vermedim... Lütfen oturur musu
nuz yerinize... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yoksa, sizi rezil ederiz... Sahtekârlık yapıyorsunuz... 

BAŞKAN- Önergeyi kabul edenler... 

O lafı... Neyse, bakın tutanağa geçti... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)-Hangi önerge efendim? 

BAŞKAN- Efendim, bir tane önerge var. Siz neyin üzerinde konuştunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)-Bir önerge daha var. 

BAŞKAN- Hayır, "Hangisini" demeye hakkınız var mı; siz konuştunuz... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)- Başkan olarak bağırmaya hakkınız yoktur. 

BAŞKAN- Siz yerinizden "hangi önergeyi oyluyorsunuz" diye bağırıyorsunuz!.. Sizin üzerin
de konuştuğunuz önergeyi oyluyorum. 

SADİ PEHLİVAN (Ordu)- Bağırmaya hakkınız yok; niye bağırıyorsunuz?.. 

BAŞKAN- Efendim, niye bağırmayayım ki; yani, kendisi kürsüde konuşmuş, önergesinin le
hinde konuşmuş, o önergeyi oya sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergede... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)- Doğru dürüst başkanlık yapın. 

BAŞKAN- Siz başkanlık yaparsanız, gelir oturursunuz burada... 

Şimdi, geçici maddenin 2 nci cümlesinin metinden çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)-Teşekkür ederim... 
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BAŞKAN- Sayın Coşkun Kırca ve arkadaşlarının önergesi. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetersayısı istemiştik Sayın Başkan. 

KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Karar yetersayısı istenmişti. 

BAŞKAN- Bir sayın evvela... Kabul edenleri bir sayın... 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Sayın Başkan, ben, Bakan olarak 
toplantıyı terk ediyorum; katılmıyorum buna, burada oturmuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... (ANAP sıralarından "ara ver Sayın Başkan" sesleri) 

Şimdi, önergeyi bir... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hükümet önergeye katılıyor mu katılmıyor mu anlaşsın; 
bir, ara verin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Karar yetersayısı yok zaten; ara verin. 

BAŞKAN- Sayacağız daha, biz de sayacağız. 

Efendim Hükümet geliyor mu yerine?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Başka bir Sayın Bakan gelsin. 

BAŞKAN- Bırakın efendim, Hükümet burada;, bir bakan terk eder başka bir Bakanlar Kuru
lu üyesi de gelmezse o zaman tamam... Geliyor mu Hükümet?.. (ANAP sıralarından "ara verin" 
sesleri) -

Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 17.27 

—: o-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 1752 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— — @ — . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

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

12. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Mil
letvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Gö
revlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu 'nun Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537,2/384,2/623) (S. Sayı
sı : 693) (Devam) 

BAŞKAN-Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısıyla ilgili geçici 3 üncü madde hakkında verilen bir öner
ge vardı. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Önergeyle ilgili söz alabilir miyim? 

BAŞKAN- Hayır efendim. Önerge sahibi de konuştu, önerge üzerindeki konuşmalar bitti. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Önerge oylandı. 

EYÜP AŞİK (Trabzon)-Oylama bitti mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Efendim, nerede bitti; hayır, bitmedi. Sİz buradaydınız Sayın Aşık. Hep benden ni
ye soruyorsunuz, bazı şeyleri biraz da kendiniz takip edin. 

Efendim, şöyle olmuştu: Önergenin oylaması sırasında Hükümet çekildi. Tabiî, Hükümet tem
sil edilmeyince, işleme devam etmek mümkün değil. Zatı âliniz de biliyorsunuz bunu. 

Genel Kurulun da bilgisi olsun, önergede istenen şu: "Mahkûm olsun veya olmasın, bu fiille
ri nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalan, bütün sonuclanyla birlikte kaldınlır." Önerge sahibinin 
isteği bu. Şimdi, bu fıiler nedir? 140,141,142 ve 163 üncü maddelere göre mahkûmiyet hükümle
ri kaldınlan kamu çalışanlarına, bu 140,141,142 ve 163 üncü maddeler uyannca, bu cezalara bağ
lı olarak, idareler tarafından verilen disiplin cezalarının da tasan metninden kaldırılmasını istiyor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)- Hay» efendim, hayır... Siz, benim önergemi bana atfen izah 
edemezsiniz, öyle bir yetkiniz yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bİr dakika.... 

Sayın Coşkun Kırca, ben size söz vermedim, lütfen, rica ediyorum, oturun. (Gürültüler) 
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Önergeyi oylayacağım efendim. 

Önergeden bu cümlenin çıkmasını istiyor... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Önerge müzakere ediliyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Aşık, size söz vermedim. 

Önergeyi oylayacağım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. Önerge verildi; önerge, önerge 
sahibi tarafından izah edildi. Sizin bunu yorumlama hakkınız var mı? 

BAŞKAN- Efendim, yorumlamaya hakkım var; çünkü, birleşime ara verdik. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Önerge sahibi "öyle değil" diyor. 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz yerinize Sayın Aşık. 

Önergeye Hükümet ye Komisyon katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, önergeyle ilgili beyanlarınız bir karışık
lık meydana getiriyor. 

BAŞKAN- Hayır, hayır, bir karışıklık meydana getirilmemiştir. Cümle ortada efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Yorumunuza önerge sahibi katılmıyor. 

BAŞKAN- ...Önergeyi kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından, 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Arkadaşlar, Divandaki arkadaşlar görüyorlar... (ANAP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)- Oylamayı tekrarlayın lütfen. 

BAŞKAN- Efendim, yeniden oylayayım o zaman. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önerge hakkında beyanda bulundunuz; ama önerge sa
hibi aksini söylüyor. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen... Grubunuza... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ben, "Önergeyi kabul edenler" diyorum. 

Kabul edenler... 

Kaldırın ellerinizi. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)- Bir daha oylayamazsınız; bitmiştir oylama. 

BAŞKAN- Efendim, itiraz var; tekrar oyluyorum. 

...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, kaça kaç reddedildi? Oylamanızda şüphe 
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BAŞKAN- İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasansının Geçici 3 üncü maddesinin ilk cümlesine 
"Türk Ceza Kanunun 140,141,142 ve 163 üncü maddeleri" ibaresinden sonra "6187 sayılı Vicdan 
ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkındaki Kanun" cümlesinin eklenmesini ve maddenin bu 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Lütfü Esengün 
(Erzurum) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü madde okutulmadan önce, bir geçici madde ilavesi istemi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasanya, daha evvel Bakanlar Kurulunca benimsenen, Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarınca da kabul edilen ek geçici 4 üncü madde olarak tekrar aşağıdaki maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

\tillaMutman 
İzmir 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Bahattin Yücel 
İstanbul 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ender Karagül 
Uşak 

Veli Aksoy 
İzmir 

"Geçici Madde 4. - 12.9.1980 tarihi ile ülke genelinde sıkıyönetim uygulamasının kalktığı ta
rih arasında geçen sürede, doğrudan idarenin tasarrufu ile veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 
ek ve değişikliklerine göre sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, talepleri dışında kurum
lan veya sınıflan değiştirilenler (yüz kızartıcı suçlarla ilgili sicil durumu hariç) bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren altı 6 ay içinde başvurmaları halinde, eski görevlerine veya aynı yerdeki eş
değer görevlere, başvurma tarihinden başlayarak en geç 60 gün içinde döndürülürler. 

Bunlardan, meslekleri dışında başka görevlere atananlann bu görevlerde geçirdikleri süreler 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 
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Yukandaki süreler içinde atandıkları yeni kurumlardan istifa veya emeklilik nedeniyle ayrıl
mış olanlar da, emeklilik yaş haddini aşmamak kaydıyla, yukarıdaki esaslara göre eski görevlerine 
veya aynı yerdeki eşdeğer görevlere döndürülürler. 

Bu madde hükümlerine göre, eski görevlerine veya eşdeğer göreve iade edilenlerin, aylık ve 
yanödemeleri ile diğer özlük haklan bakımından uğradıkları kayıplar, geçici 2 nci madde hüküm
leri gereğince giderilir. 

Bunlardan resen ve istemleri üzerine emekli edilip de eski görevlerine veya başka bir göreve 
dönenler, emeklilikte geçen süre için, keseneklerinin kendilerince, karşılıklannm da kurumlarınca 
ödenmesi koşuluyla yeniden T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler. Bunlann emeklilik aylıkla-
nyla, görevde olsalardı alacaklan aylıklar ve yanödemelerin toplamı arasındaki fark kurumlannca 
ödenir." 

Gerekçe: 12.9.1980 tarihinden, ülke genelinde sıkıyönetim uygulamasının kalktığı tarih ara
sında, doğrudan idarenin tasarrufu veya sıkıyönetim komutanlannın istemleri üzerine, birçok kamu 
görevlisinin, talepleri dışında, kurumları ve buna bağlı olarak sınıflan değiştirilmiştir. 

Bu şekilde, kurumları ve sınıfları değiştirilen kamu görevlileri, yeni kurumlarında maddî ve 
manevî kayba uğrayarak çalışmak zorunda bırakılmışlar ve bunlardan bazılan istifa ederek veya 
emekli olmak suretiyle kamu görevinden aynlmışlârdır. 

Bu türde haksızlığa uğrayan kamu görevlilerinin tekrar kamu görevine iade haklan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kaldırılarak kamu hizmetinden mahrum bırakılmışlardır. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde eklenme
sine dair önerge reddedilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanuna dayalı olarak çıkartılacak yönetmelik uyannca güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile Kanunun 1 inci maddesi kapsamı dışında 
kalanlann; 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması sonu
cunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adlî sicil 
kayıtlan dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas)- Refah Partisi Grubu adına Cevat Ayhan konuşacak efendim. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına, Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
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Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 693 sıra sayılı Güvenlik Soruşturması Hakkındaki Kanun Tasarısının geçici 4 ün
cü maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının bu maddesinde, geçmişe ait sicil kayıtlarının, adlî si
cil kayıtları dışındaki kayıt ve fişlerin dosyadan çıkarılması düzenlenmektedir. Kanun, bu madde
siyle, 12 Eylül döneminde birtakım tasarruflar neticesinde mağdur olmuş kimselerin sicillerinden, 
birtakım bilgilerin çıkarılmasını düzenlemektedir. 

Değerli arkadaşlar, aslında, kanunun bütünü, güvenlik soruşturmasıyla ilgili getirmiş olduğu, 
devamlılık arz eden hükümlerin -ki, bunlar 1 inci ve 2 nci maddelerdir- dışındaki hükümler, hep, 
12 Eylül dönemindeki tasarruflardan mağdur olduğu ifade edilen birtakım kimselerin göreve iade
si, dosyalarındaki birtakım kayıtların, notların silinmesiyle ilgilidir. 

Şöyle hatırlarsak; 12 Eylül yönetimi, geldiği zaman ne yaptı; o dönemin şartlan içinde, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununu değiştirerek, memurlardan, diğer kamu personelinden ve işçilerden 
bazılarının, mahkeme kararı olmadan, işlerine son verdi, bazılarının da yerlerini değiştirdi; aynı za
manda, Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yaparak, memurları resen emekliye sevk etti. Yine, 
bunların birkısmı, bilahara, 12 Eylül yönetiminden sonra, çeşitli idarî yargı kararlarıyla tekrar gö
revlerine geldiler; ama, hâlâ bundan faydalanamayan, bu hukukî prosedürü tamamlayamayan, bu 
uzun, yorucu ye meşakkatli yolu tamamlayamayan kimseler var ki, bu kanun tasarısı, bunlarla il
gili bir af getirmekte ve atıfette bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla, esasında, aşağıdaki hususlar getirilmektedir. Nedir 
bunlar; güvenlik soruşturulmasına kanunî mesnet hazırlanmakta; yani, bundan sonraki dönemde, 
kimler, hangi makamlar, hangi kurumların hangi makamları, güvenlik soruşturmasına konu olacak, 
bunlar tarif edilmekte; güvenlik soruşturması sebebiyle işe alınamayan veya alınıp da işten çıkarı
lanlara tekrar imtihan hakkı verilmekte; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 12 Eylül 1980'den 
sonra bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak üzere işine son verilenlerin işlerine dönüşü sağ
lanmakta; Türk Ceza Kanunun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunuyla iptal edilen 140,141,142 
ve 163 üncü maddelerine göre mahkûm olduğundan işine son verilenlerin işlerine dönüşü sağlan
makta ve daha önce güvenlik soruşturması sebebiyle kişilerin dosyalarına konulan -biraz evvel arz 
ettiğim gibi- kayıt ve fişlerin, dosyalarından çıkarılması hükmü getirilmektedir. 

Bu kanun tasarısında -gerçi, bu maddeyle ilgili değil; ama, bir eksiklik var, onu burada zikret
mek isterim; Komisyon, gerekirse tavzihte bulunur- mahallî idarelerde çalışanlardan işine son ve
rilmiş olanlarla ilgili, "bunlar diğer kuruluşlarda iş bulurlarsa çalışabilirler" şeklinde bir hüküm ge
tirilmiş; yani, onlara bir kapı açılmış. Ancak, bir de üniversitelerde çalışanlar var ve biliyorsunuz, 
üniversiteler, kendi içlerinde muhtardırlar; bir üniversiteden bir başka üniversiteye memur nakli ol
mamaktadır. Kanun tasarısının daimîlik arz eden maddeleri arasına bunun da konulması gerekirdi; 
bunu bir eksiklik olarak görüyorum. İlgili Sayın Bakan ve Komisyon ne der, bilmiyorum. İnşallah, 
Türkiye bu şartlara, 12 Eylül şartlarına tekrar gelmez; ama, geldiği zaman da, bu kanun taşansın-. 
da, ileride uygulanması sırasında, bu meseleleri tarif eden hükümlerin olması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının müzakeresi vesilesiyle şöyle bir geçmişe baktığımız 
zaman, bugün tenkit ettiğimiz 12 Eylül dönemindeki birtakım şartlann 12 Mart döneminde de ol-
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duğunu, hatta 27 Mayıs 1960'ta da uygulandığını görüyoruz, gayet net hatırlıyoruz. Ben, 1960'ta 
talebeydim ve benim üniversitem olan İstanbul Teknik Üniversitesinden de, fevkalade güzide, 
uluslararası şöhrete, ilmî seviyeye sahip birçok öğretim üyesi -ki, hatırlarsanız, o zaman "147'ler" 
adı altında- Millî Birlik Komitesi tarafından resen emekliye sevk edilmiş ve efkârıumumiye, yıllar
ca bu meseleyle çalkalanmıştı. 27 Mayıs döneminde de, "Eminsu'lar" dediğimiz, takriben 6-7 bin 
mertebesinde, her kademedeki subay, yine resen emekliye sevk edilmiş ve bunlar da, Eminsu'lar 
(Emekli İnkılap Subayları) Derneğini kurarak, hatta birtakım nahoş olayların gelişmesine de taban 
oluşturarak, memleket efkârıumumiyesini uzun yıllar meşgul etmiş, memlekette uzun süre birtakım 
huzursuzluklara sebep olmuştu. 

Bu kararlar neden alınıyor: O vahim şartlarda, o dönem yöneticileri, acil, fevrî, hukuksuz ola
rak, fevkalade şartların tahrikiyle, fevkalade şartların neticesiyle bu tip kararlan alıyor, muhakeme-
siz olarak, hâkim karan olmaksızın bu tip tasarruflarda bulunuyor; bundan, birçok aile mağdur olu
yor; mağdur olan insanlar işsiz kalıyor, emeklilik haklannı kaybediyor ve bazı mesleklerde de baş
ka bir işle telafisi mümkün olmadığı için -mesela, subaylık gibi mesleklerde; bu 6-7 bin subay- bir
çok insanın o tasarrufla mesleklerine son verilmiş oluyor; ki, bunların görevlerine iadesi de müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlar, söylemek istediğim husus şudur: Zaman zaman Türkiye -inşallah bir daha 
gelmez- ara rejimlere girmekte ve ara rejimler de, hukuk dışı tasarruflarda bulunmaktadır. Tabiî, 
burada, şimdi biz, bugünden baktığımız zaman, ondört sene önceki bir dönemi, otuzdört sene ön
ceki bir dönemi bugünkü ölçülerde değerlendirdiğimiz zaman, belki bazı noktalarda eksik değer
lendirmemiz olabilir. O devri yaşayan, o devrin şartlan içinde memlekette düzeni, huzuru sağlamak 
isteyen insanlann birçoğunun, iyi niyetle, memleket sevgisiyle yaptığı tasarruflann, bilahara, ka
nun dışı, hukuk dışı olduğunu görerek, biz de üzülmekteyiz, onlar da üzülmekteler. 

Aslında, temenni edilecek husus, memleketin bu şartlara gelmemesidir, bunun da çaresi, sivil 
yönetimlerin başarılı olması ve hiçbir zaman, memleketi ara rejime götürecek olan şartlann tahad-
düsüne meydan vermemesi, bunu önlemesi ve bu tip hevesleri de caydırmasıdır. Maalesef üç tane 
müdahale geçiren Türkiye, önümüzdeki dönemde de bu tip olaylann tekerrür etmeyeceğine dair 
ciddî bir tavır almış bulunmamaktadır. 

Bugün dahi, olaylar kontrol dışına çıktığı zaman, memleketin bu noktalara gitmesini önleye
cek, kararlı ve bu noktaya götürenlere hesap soracak bir sivil yönetim ve irade, maalesef, toplumu
muzda, memleketimizde teşekkül etmiş bulunmamaktadır. Toplum, anarşiye, kargaşaya maruz kal
dığı zaman, birtakım ara çözümler, zorunlu çözüm olarak gelmekte, dayatılmakta ve bütün toplum 
da bunun sıkıntısını çekmektedir. Tabiî, gelen ara rejimler de, kendi şartlanna göre, rejimi, devlet 
düzenini tekrar onarma yoluna girmekte, bir süre sonra da sivil yönetimler, bu onarımdaki hatala-
n düzeltmek için bâşlıbaşına birtakım sıkıntılann içine girmektedir; ki, bugün burada müzakere et
tiğimiz kanun tasansının mahiyeti budur; yani, bizim aradığımız, toplum düzenini, hukuk içinde, 
adalet içinde muhafaza edecek başarılı sivil yönetiinlerin daima iktidarda olmasıdır; (A) partisi, (B) 
partisi mühim değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Müsaade ederseniz bitireyim efendim... 

BAŞKAN- Bitirin efendim; her çıktığınızda muhakkak fazla konuşuyorsunuz; lütfen bitirin. 

- 2 1 9 -



T.B.M.M. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 2 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Sizin söylemenizin manası yok. Siz burada... (RP sıralarından 
'' gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bakın... Rica ediyorum arkadaşlar... Bitirsin sözünü... (RP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Kavga mı istiyorsun Sayın Başkan! Kimi azarlıyorsun sen ora
da! Lütfen, konuşmasını bil! 

BAŞKAN-İkaz etmek benim görevim. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Canın yumruk istiyor senin. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Sayın Başkan, ben zamana riayet ederim, sizi üzmem, söz ve
riyorum; cümlemi tamamlıyorum. 

BAŞKAN- Peki; buyurun, bitirin efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ben hukuku ve zamanı tecavüz etmem, herkesin hukukuna riayet ede
rim; sözümü tamamlıyorum. 

Aradığımız, sivil yönetim, siyasî, iktisadî ve içtimaî istikrar sağlasın, adaletle yönetim yapsın, 
dürüst yönetim yapsın ve verimli ve israfsız, hilesiz hudasız yönetim olsun; dileyelim, Türkiye tek
rar ara rejim şartlarına düşmesin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

SHP Grubu adına, Sayın Seyfi Oktay; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAYv(Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu, güvenlik soruşturması ve 1402 sayılı Yasanın uygulamalanyla ilgili olarak hazırlamış olduğu
muz ve huzurunuzda görüşülmekte olan tasarı, son derece yoğun eleştirilere, yoğun karşı çıkmala
ra muhatap oldu; hazırlanıp geldikten sonra, maalesef, Plan ve Bütçe Komisyonunda büyük deği
şikliklere uğradı ve şimdi de yine eleştirilere muhatap ve son kalıntıları da, belli önergelerle, asıl 
amacı gerçekleştirmeyi engelleyecek biçimde yok edilmek isteniyor. 

Değerli milletvekilleri, aranızda, olağanüstü dönem yanlısı olan var mı; yoktur; sanmıyorum. 
Aranızda, askerî darbelere taraf olan kimse var mı; sanmıyorum... (RP sıralanndan gürültüler) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Orada; Başkan var, Başkan! 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla)-Müsaade buyurun... 

BAŞKAN- Tutanaktakileri ikaz ediyorum; şuradan atılan sözleri yazın; deminden beri bana 
hakaret ediyorlar; tutanaktakiler lütfen onları yazsın. Stenograflan ikaz ediyorum. (RP sıralanndan 
gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Duymadığınızı yazmayın!.. 
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M. SEYFİ OKTAY (Devamla)- Ülkemiz, olağanüstü bir dönemden ve olağanüstü bir yönetim 
döneminden geçti. Siz inanmıyor musunuz; bu dönem içerisinde birçok haksızlığa uğranıldı; çün
kü, bu dönemin karakteri, yapısı itibariyle, olağanüstü olması itibariyle, hukukun ana ilkeleri ve te
mel ilkeleri göz ardı edilmek suretiyle bir yönetim dönemi geçti... (RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, bir şey söyleyeceğim... 

BAŞKAN- Lütfen oturur musunuz... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, ne yazdırdınız tutanaklara? 

BAŞKAN- Kim?.. Ne yazdırdım?.. 

Bir dakika, Sayın Oktay... 

Ne diyorsunuz Sayın Ergezen? 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, çok özür diliyorum; sinirlenmeye gerek yok. Siz, be
yefendinin kulağına fısıldayarak aşağıda bir şeyler yazdırdınız; ben de seyrettim. 

BAŞKAN- Oradaki stenograf arkadaşlar yeminli. 

Sayın Ergezen, lütfen oturur musunuz yerinize... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sinirlenmeye gerek yok, kızmaya gerek yok, bağırmaya da gerek 
yok. Bu, ne Meclis Başkanlığına yakışır ne de o beyefendinin memuriyetine yakışır. 

BAŞKAN- Siz oturur musunuz yerinize... Ben size söz hakkı vermedim. Bakın, kürsüde hatip 
var. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Ben, memurun bu işe alet olmasını, burada kınıyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ergezen, lütfen oturur musunuz yerinize... Kürsüde hatip var. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Bu ne demek yani?!. Burada bazı cümleleri yazdırmak, yanlıştır, 
usule aykırıdır, hoş değildir. 

BAŞKAN- Sayın Ergezen, oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Ne söylediyseniz açıklayın lütfen; usulen, burada, her şe
yin açık olması lazım. 

e 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Oktay... 

Refah Partili sayın milletvekilleri, bakın, bu Mecliste terör estirmeye çalışıyorsunuz... (RP sı
ralarından "Hayır, hayır" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Terör estiren sizsiniz. 

BAŞKAN- Rica ediyorum... Susun ki sayın hatip konuşsun. Ne demek istiyorsunuz?.. 

Sayın grup başkanvekili, lütfen, hatibe müsaade edin, konuşsun... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Memura ne söylediniz, onu açıklayın; burada hiçbir şey 
gizli kalmaz... Söyleyemiyorsunuz, bakın!.. 
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M. SEYFİ OKTAY (Devamla)- Sayın Başkan, bu Yüce Mecliste, askerî darbelerden yana olan 
bir tek kişi yoktur, kesinlikle buna inanıyorum ve olağanüstü dönemlere, hukuk dışı yönetim dö
nemlerine razı olabilecek, rıza gösterebilecek, onlara onay verebilecek bir kimsenin de olmadığını 
sanıyorum. 

Şimdi, bakınız, bu geçmiş dönemde, yani 12 Eylül dönemi içerisinde, siz inanmıyor musunuz; 
birçok insan haksızlığa uğradı; birçok insan, hukuk dışı, hukukun temel ilkelerine ters düşen uygu
lamalarla mağdur edildi.; buna da inanmıyor musunuz; sanıyorum buna da hepiniz inanıyorsunuz 
değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bakınız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Bakan, şimdi haksızlığa uğranıyor, 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)-Müsaade buyurun Sayın Aşık...Şimdi... 

EYÜP AŞUC (Trabzon)- Seçilmiş belediye başkanlarını soruyoruz Sayın Başkan! 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Şimdi, bir Koalisyon Protokolü var.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Pazarlıkla devlet idaresi olur mu? (SHP sıralarından 
gürültüler) 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Müsaade buyurun, konuşalım. Lütfen... Rica ediyonım yani... 
Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN- Lütfen... Müdahale etmeyelim arkadaşlar, hatibe müdahale etmeyelim. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Şimdi, bir Koalisyon Protokolü var; ne diyor orada: "12 Eylül 
döneminde çeşitli mağduriyetlere uğramış kişi, kuruluş ve örgütlerin mağduriyetleri hızla giderile
cektir." 

Değerli arkadaşlarım, bu mağduriyetlerin hızla giderilmesine karşı mısınız?.. Karşı mısınız de
ğerli arkadaşlarım?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sizin zihniyetinize karşıyız. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Şimdi, bakınız, şunu ifade edeyim... (ANAP sıralarından gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim... 

Şimdi, teröre bulaşmış, ülke ve ulus bütünlüğüne ihanet etmiş insanlar, ihanetlerinin hesabını 
yargıda vermektedirler. Hiç kimse, bu hesabı vermenin dışında tutulamaz; hiç kimse, bu hesabı ver
mekten kurtulamaz ve suçlular, bir bir yargı önüne getirilmekte ve bütün güvenlik güçleri ve yar
gı teşkilatı, suç işleyenlerin peşinde, bunların takipçisi. 

Şimdi, olay böyleyken, huzurunuza gelen tasarı, haksızlığa uğramış, mağduriyete uğramış in
sanların mağduriyetlerini gidermektedir. 

SEYİT EYYÜPOĞLU (Şanlıurfa)- Günah işleyenle beraber... 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Şimdi, haksızlığı...(SHP sıralarından "böyle müzakere olmaz 
ki" sesi) 

BAŞKAN- Efendim, bu, biraz da, milletvekillerinin vicdanlarını gerektiren bir konu. Herkes 
konuşursa, ben ne edeyim burada?! 
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M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Bir şey sormak istiyorum değerli milletvekilleri, bir şey sor
mak istiyorum: Haksızlığı, bir yöntem olarak uygulayan bir toplumda, banşı, kardeşliği, dayanış
mayı, ülke ve ulus bütünlüğünü sağlamak olası mıdır; haksızlığı, bir yöntem olarak uygulayan bir 
toplumda, ülke bütünlüğünü muhafaza etmek, gerçekleştirmek mümkün müdür; değildir değerli ar
kadaşlarım. Ülke bütünlüğünü, bu tarzla, bu yolla, bu anlayışla koruyamazsınız. Haksızlığı giderir
siniz, banşı, kardeşliği, dayanışmayı sağlarsınız, ülke ve ulus bütünlüğünü öylece sağlarsınız. Biz, 
işte böylesine bilinçle, ülke ve ulus bütünlüğünü savunan insanlanz. (SHP sıralanndan alkışlar) 

Hamasî sözler söyleyerek, milliyetçilik sözleri söyleyerek ve gerçekten toplumda banşı, daya
nışmayı, kardeşliği torpilleyecek olan haksızlığa evet demek suretiyle ülke ve ulus bütünlüğünü na
sıl sağlayacaksınız? 

Maalesef üzüntüyle ifade ediyorum; ortağımızın girişimiyle, ülke ve ulus bütünlüğünü sağla
ma yönündeki bu girişimimiz geniş çapta engellenmiştir ANAP'la işbirliği yapılmak suretiyle. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ne oluyor?! ANAP, görevini yapıyor. Siz kiminle ko
nuşuyorsunuz?! 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Devleti tahrip ediyorsunuz. 

' M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Üzüntü verici bir olaydır bu. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, seyrediyorsunuz! 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Bir taraftan 141,142 ve 163 üncü maddelerin kapsamına gi
ren fiilleri suç olmaktan çıkanyorsunuz. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- ANAP'ı kanştırmasın... 

BAŞKAN- Bir dakika, Sayın Aşık... Hatip konuşmasını bitirsin. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Artık suç değildir bu fiiller diyorsunuz; ama, bu fiillere göre 
ben sana gerçekten disiplin cezası veririm diyorsunuz. Bu nasıl iştir, bu nasıl düzenlemedir, bu na
sıl anlayıştır?! Ülke ve ulus bütünlüğüne hizmet etmek, akılla olur, banşla olur, sosyal adaletle olur, 
demokrasiyle olur, insanları sevmekle olur. İşte biz bu yoldayız. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Oktay. 

EYÜP AŞİK (Trabzon)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Buyurun. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın hatibin konuşmalannı reddediyoruz ve cevap da ver
miyoruz. 

ŞAD AN TUZCU (İstanbul)-Teessüf etti size!.. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ben söz istemiyorum, sadece... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Şimdi, Sayın Aşık, Grubunuza hâkim olun, bir kişi konuşsun; burası Türkiye Bü
yük Millet Meclisi; burada bir düzen sağlayalım. 

Buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Oktay, ortağı ile bizim işbirliği yaparak, atacakları ileri adımı 
engellediğimizi ifade etti. Tutanağa geçmesi bakımından; bunu reddediyoruz; ne işbirliği yapmışız, 
ne de onların herhangi bir ileri adımını engellemişiz; ortağına küsmüş olabilir; ama, lütfen bizi ka
rıştırmasın. 

BAŞKAN- Peki. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

Bir dakikanızı rica edeyim... 

Şimdi, biraz önce, Refah Partili arkadaşlar, memuru oraya gönderdiğimden falan bahsettiler. 
Ben, arkadaşıma, bir lafın tutanağa geçip geçmediğini sormasını istedim. Bu benim hakkım mı? 
(RP sıralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-O nedir? Onu söyleyin lütfen, onu izah edin. 

BAŞKAN- Yani, rica edeyim... Başka bir şey sormadım. (RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Yani, hakkınız var mı Sayın Başkan? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Tutanağa müdahale edemezsiniz oradan. 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Arkadaşlar, tamam; uzatmayalım... Bakın, bunu sormaya 
hakkım var. Sizin de sormaya hakkınız var. (RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Yani, hakkınız var mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Tutanağa müdahale edemezsin. 

BAŞKAN- Tamam; hakkım yoksa, hata ettim. Tamam... Sayın Şener, tamam; hata ettim. Ta
mam... 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlanm; sözlerime, Sayın Oturum Başkanının son beyanını değerlendirerek başlamak 
istiyorum. 

Sayın Başkan diyor ki, "Meclis Genel Kurulunda bir çalışma düzeni oluşturalım; burada bir 
düzensizlik var." Gerçekten, bugün öğleden sonra yaptığımız oturumda, alışılmamış birtakım dü
zensizlikleri yaşadık. Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa ve İçtüzükte belirlenen 
usullere göre çalışan Genel Kurulu olmaktan çıktı, Hükümetin, Komisyonun ve Başkanlığın katkı
larıyla, her türlü usulsüzlüğün, bir arada, âdeta laboratuvarda deneme yapılıyor gibi, sergilendiği 
bir alana dönüştü. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Evvela, kanun tasarısıyla ilgili bir önerge geldi; nedir o önerge?.. 
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BAŞKAN- Lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz Sayın Korkmazcan... (ANAP sıraların
dan "maddeyle ilgili" sesleri) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Maddeyle ilgili konuşuyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Maddeyle ilgili konuşuyorum. 

BAŞKAN- Hayır; maddeyle ilgili konuşun. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Ne demek, maddeyle ilgili konuş?! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Maddeyle ilgili konuşuyorum. 

BAŞKAN- Konuşturmam sizi yoksa. Bakın, kürsüden indireceğim; Grup sözcüsüsünüz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Nasıl konuşturmazsın?! Sen kim oluyorsun?! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Sayın Başkan, senin ona gücün yetmez. 

BAŞKAN- Hayır, maddeyle ilgili konuşacaksınız. 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel)- Başkanlığını yap sen! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Sayın Başkan, senin ona gücün yetmez; beni buradan 
indirmeye senin gücün yetmez. Kim oluyorsun sen?! 

BAŞKAN- Ben Başkanım. (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Başkansın. Ben, Tüzük içerisinde konuşuyorum. 

BAŞKAN- Ben Başkanım. Bak, sözünü keseceğim! 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sen kim oluyorsun?! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Ne demek yani?! Allah Allah! 

BAŞKAN- Lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) Arka
daşlar, lütfen... Lütfen arkadaşlar... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Başkansan, oturumu idare edersin. 

BAŞKAN-Ben Başkanım. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Benden önce konuşan Grup Sözcüsü, Hükümet ortak
lan arasındaki kavgayı burada konuşurken, hangi madde üzerinde konuşuyordu?! 

BAŞKAN- Maddeyle ilgisi vardı onun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Ona müdahale etmeyeceksiniz, gelip, benim, sizin ça
lışma düzeninize katkı sağlama hususundaki girişimime engel koymaya kalkışacaksınız. 

BAŞKAN- Şimdi, Sayın Korkmazcan, hata, emsal olmaz. 

HASAN KORICMAZCAN (Devamla)- Ben, Tüzüğün içinde kaldığım müddetçe... Orada, siz, 
lâyüsel hareket eden bir kimse değilsiniz. 

BAŞKAN- Değilim. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Tüzük içerisinde çalışacaksınız. 

BAŞKAN-Siz mi lâyüsel hareket edeceksiniz?! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Beni tehdit etmeye de hakkınız yok; milletvekilini 
azarlamaya hiç hakkınız yok! Saygılı olun! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Evvela, siz, Divana saygılı olun. Sayın Korkmazcan, İçtüzüğün 69 uncu maddesi
ni okuyun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bir Meclis Başkanı... 

BAŞKAN-Konuya bağlı olarak konuşmazsanız, sözünüzü keserim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir Meclis Başkanı, öncelikle, 
milletvekillerinin güvenine sahip olduğu oranda, orada güçlüdür, orada otorite kurar, orada düzeni 
sağlar. Zatı âliniz, bugünkü oturumda, milletvekillerinin güvenini kaybettiniz. (ANAP ve RP sıra
larından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Doğru. 

BAŞKAN-Genel Kurul, bana o güveni verdi. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bir önergeyi oylarken, oylamanın sonucu sizin siyasî 
kanaatinize uygun olmuyor diye, oylamayı geçersiz kılmak için, sayımı bile doğru düzgün yaptır
madınız; kabul edenleri saydırmadınız, "kabul etmeyenler" demeden ara verip, hükümet pazarlığı
na âdeta katkı sağladınız. Meclis Başkanının görevi, hükümet pazarlığına katkı sağlamak değildir. 
Bu Mecliste Meclis Başkanlarına tevdi edilen görev, kanun yapılması ve bu yapılan kanunlann 
usule uygun olmasıdır. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, benim tutumum hakkında söz alın, konuşun. Şimdi lütfen 
maddeyle ilgili konuşun; bakın, ikinci defa ihtar ettim; üçüncü defada sözünüzü keseceğim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Maddeyle ilgili konuşuyor; kesemezsin! Neyi kesiyor
sun?! 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sen kim oluyorsun?! 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Kes de göreyim! 

BAŞKAN- Lütfen... Rica ediyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun tasa
rısında 12 Eylül döneminin haksızlıklarını tamir etmek amacı güdülüyor. Kanunun tümü üzerinde 
de görüşlerimizi ifade ettik. Meclisteki gruplardan hiçbirinin, bir haksızlığın tamir edilmesi konu
sunda itirazı yok. Bir haksızlık tamir edilirken, bundan zarar görmüş olan insanların uğradıkları za
rarı, toplum, tazmin etme kararına varabilir. Bu kararlılıkla da, tazmin etmenin, yasalara uygun, 
devlet yönetimine uygun usulleri bulunur. Bu tasanda, bu usuller bulunamamıştır. Sizin getirdiği
niz tazmin yolu, 14 yıl aradan sonra, devletten taviz vererek, devletin çalışma prensiplerini yok 
ederek, devleti adeta sabote ederek, birtakım kişilere selam vermekten ibarettir. 14 yıl önce devle
tin herhangi bir kademesinde bulunmuş kişiler, aradan bu kadar yıl geçtikten sonra, başvuruda bu
lundukları takdirde, sanki, o 14 yılı başarılı bir şekilde görevde geçirmişler gibi, yeniden devlet ka-
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demelerine getirilecekler; hatta, sıkıyönetimin işleyişiyle ilgili olarak değil, tamamen idarenin 
kendi iç hukuk normlarına göre meydana gelmiş birtakım düzenlemeler ve uygulamalar varsa, bun
ları da ortadan kaldıracaksınız ve en önemlisi, devletin hafızasını kaldıracaksınız, arşivlerini yok 
edeceksiniz. Dünyanın hangi toplumunda, kendi arşivlerini böylesine yok ederek, kendisini tahri
be yönelik eylemlerle ilgili tedbirlerini bir kenara bırakarak, geçmişi, birtakım kişilerin uğradığı 
haksızlıkları tazmin ediyoruz diye devleti tahrip etme yoluna gidilir. 

ZİYA HALİS (Sivas)-12 Eylül döneminin arşivleri... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Evvela, buraya gelip de, 12 Eylül yönetimine karşı mı
sınız değil misiniz, haksızlık yöntemini benimsiyor musunuz gibi yersiz sorular sormaya sizin hak
kınız yok. Birkısım insanların hakkı olabilir; ama, bu iktidarın hakkı yok. Bugün, siz, Sayın SHP 
Grup Başkanı; acaba, yaptığınız Hükümet uygulamalarının, haksızlığı yöntem haline getirmediği
ni iddia edebilecek durumda mısınız? Çıkın onu söyleyin. Eğer bir haksızlık var idiyse, hükümet 
programınızda, bu haksızlıkların acilen giderilmesi konusunda, topluma taahhütte bulunduysantz, 
üç yıldan beri neredeydiniz? 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Engelliyorsunuz işte... 

BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyiniz Sayın Alagöz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Üç yıldan beri neredeydiniz? Bugün gelmişsiniz, sizin 
tasarınızı hukuka uygun hale getirmek için eleştiri yapanları, âdeta darbe taraftan olmakla, 12 Ey
lül taraftan olmakla, ve 12 Eylülün haksızlık yöntemlerine çanak tutmakla itham ediyorsunuz; ya
ni, kendi suçunuzu, suçluluğunuzu örtbas etmek için muhalefetin ve iktidar gruplannın arasından 
çıkmış bazı arkadaşlanmızın düzeltme önergelerini nasıl bir suç belgesi gibi teşhir etmeye çalışı
yorsunuz? 

Ortada, bir milletvekili tarafından verilmiş bir önerge var. Bu önerge, Meclis çoğunluğu tara
fından kabul edildi. Bu önergeye Hükümet önce, katılmadığını beyan etti; ama, aynı Hükümetin 
birkısım üyeleri, önergeye, kabul oyu verdiler, arkasından, Meclis tarihinde nadiren rastladığımız 
komedilerden birini yaşadık: Aynı önergeyi on dakika önce kabul eden Bakanlar Kurulu üyeleri, 
beş dakika sonra önergenin aleyhinde oy kullandılar. 

Bir hükümet düşününüz, bir tasarı getiriyor Meclisin huzuruna, bu tasanyla birtakım haksız-
lıklan tedavi edeceğini söylüyor; ama, muhalefetin ve iktidar gruplan içinden çıkmış düzeltme 
önergelerinin önünde tahammülü yok. Bir önerge pazarlığıyla hükümet kuruluyor, hükümet yeni 
baştan tanzim ediliyor, hükümet programları Meclisin verdiği on dakikalık aralarda yeniden yazı
lıyor. 

Düşününüz, bir Meclis Başkanının yaptığı uygulamanın meydana getirdiği şüpheyi, güvensiz
liği... Öbür taraftan, Hükümeti, Hükümet sıralannda temsil eden bakanın terk edip gittiği ve tasa
rısına sahip çıkmadığı bir ortamda bu tasarıyı müzakere ediyoruz. Ondan sonra da haklılık yöntem
lerinden bahsediyorsunuz. Böylesine haksızlıkların bir araya girdiği ve Meclis Başkanına, stenog
raflara söylediği sözde acaba ne gibi uygunsuzluk, ne gibi usulsüzlük, ne gibi kanunsuzluk vardır 
diye şüpheyle bakıldığı bir oturum yaşıyoruz. 

Bu oturumda Anamuhalefet Partisinin katkıda bulunması yanlış olur. Biz, bu oturumu terk edi
yoruz, tasannın sorumluluğunu sizlere bırakıyoruz. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
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(ANAP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Benim keyfî hareket ettiğim yolundaki sözlerinize, Meclisin çalışmasını aksatmamak için ce
vap vermiyorum. 

Şahsı adına, Sayın Esat Bütün; buyurun. 

Süreniz 5 dakika efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekleri; bu tasan ve bu mad
de ile birtakım mağduriyetleri gidermek isterken, biraz önce, burada, gerçekten çok enteresan mağ
duriyetler yaşadık. 

Birincisi; zaten, bu tasarının, bir mağduriyet gidermeden öte, bir pazarlıkla gelmiş olması ger
çekten düşündürücüdür; bir pazarlıkla veya bir başka kanun tasarısının önünden geçirilecek şekil
de getirilmiş olması, gerçekten üzücüdür. Bu Mecliste hiç kimse olağanüstü durumlan savunamaz, 
olağanüstü durumları yaşayan bizler, elbette savunamayız; önergeyi veren arkadaşlanmız da savu
namaz; ama, burada olağanüstü bir durum yaşanmıştır, Meclisin iradesine ipotek konmuştur, Mec
lisin iradesi engellenmiştir ve kötü bir yol açılmıştır. 

Eğer, burada Sayın Bakan, beğenmediği bir tasan geldiği zaman, ben burayı terk ediyorum... 

BAŞKAN- Sayın Bütün, rica ediyorum, madde ile ilgili konuşun. 

ESAT BÜTÜN (Devamla)-Madde ile ilgili... 

BAŞKAN- Efendim, madde nedir; madde, sicil affıyla ilgili değil mi? Okuyun 4 üncü madde
yi... 

ESAT BÜTÜN (Devamla)-Bu da... 

BAŞKAN- Efendim, onunla ilgisi yok; rica ediyorum... 

ESAT BÜTÜN (Devamla)- O zaman, hep, madde madde deyip gideyim; başka bir şey diye
mem ki... 

BAŞKAN- Efendim, konuya bağlı konuşmak zorundasınız. 

ESAT BÜTÜN (Devamla)- Konuya bağlı konuşuyorum işte. 

Şimdi, burada ben, bu bir haktır, hak olarak verilmelidir; pazarlık konusu yapılmamalıdır di
yorum. 

İkinci bir mesele; kesinlikle, Meclisin iradesine gölge düşürülmemesi gerekir; gölge düşmüş
tür. Sayın Bakan Genel Kurulu terk etmekle, Meclis iradesi değişmiştir. Bu olay hepimizin gözü 
önünde olmuştur. Sayın Bakan, Meclisin iradesine uymak zonındadır. Meclisin üstünde hiçbir ka
rar merciinin olmaması lazım -siz de dahil- hiç kimsenin olmaması lazım; ama, maalesef... Bura
da, Bakanın istemediği madde olduğu zaman "terk ediyoram" diye, Meclisin kararına gölge dü
şürmeye hakkı var mıdır? Bir haksızlığı giderirken, bir başka haksızlık yapmaya hakkımız var mı
dır? Bunu Söylemeye çalışıyorum. 

Eyüp AŞIK (Trabzon)-Bravo! 
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ESAT BÜTÜN (Devamla)- Önemli diğer bir husus -üzülerek belirtiyorum- son dönemlerde 
bir olay yaşıyoruz. Eğer, Türkiye için bu kanun, gerekliyse; destekleyeceğiz, destekliyoruz ve hiç
bir zaman bu kanun tasarısına, burada engelleme çıkmadı. Engelleme, koalisyon arasında oluyor; 
özelleştirme engellemesi koalisyon arasında oluyor, demokratikleşmeyle ilgili engelleme, yine ko
alisyon arasında oluyor. Bu da Meclisin kararına gölge düşürüyor. Bunu belirtmeye çalışıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önceki olayı, hep beraber yaşadık. Bana göre, bu kanun tasarısıy
la ilgili olarak burada yapılan oylamalar, 19 uncu Dönem için bir lekedir, bir gölgedir. Bunu anlat
maya çalışıyorum. Bu kanun tasarıları, Hükümet tarafından hazırlanıyor, komisyonlarda görüşülü
yor; dolayısıyla orada anlaşılarak Meclise getirilmesi ve burada da Hükümetin bütünlük sergileme
si lazım. 

Bu şekildeki olaylarla hiçbir yere varamayız, Türkiye varamaz... Şimdi, Türkiye içinde, ade
ta çok başlılıklar yaşanıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu Meclisi hep beraber korumak zorun
dayız. 

Hükümetten, güneydoğu olaylarıyla ilgili iki değişik açıklama yapılıyor. Bu, olmaz. Artı, he
sap sorması gereken... 

ZİYA HALİS (Sivas)- Ne ilgisi var. 

ESAT BUTUN (Devamla)- Arkadaşlar, şu ilgisi var: Bütün bu olağanüstülüklerden dolayı da
ha olağanüstü bir duruma gidiyoruz. Yani, ondan dolayı olmuyor mu? Geçmiş dönemde, 12 Eylül 
öncesinde, yine siyasî partilerimiz arasında böyle birtakım olaylar yaşandı. Ondan dolayı, olağanüs
tü duruma gidiyoruz ve ondan sonra, insanlanmız mağdur oluyor ve bu mağduriyetleri biz, 14 yıl 
sonra gideriyoruz, gidermeye çalışıyoruz, daha giderdiklerimiz de yok. Çünkü, Anayasanın geçici 
15 inci maddesi huzurda duruyor, hiç kimse hakkını soramıyor. Bunları söylemeye çalışıyorum. 

İlgisi var, ilgisi yok dediğimiz zaman burada, sadece birtakım pansuman tedbirleri alırız. Kal
dı ki, bu kanun tasarısında da birçok eksiklikler var. Deniyor ki, memur olma yeterliliğini kaybet
memiş olmak lazım. Hepsi kaybetti, birçokları kaybetti. Neden; çünkü, bu tasanlar belirli pazarlık
larla aceleye getiriliyor, kuşa çevriliyor. Meclis bunların doğru olduğuna inanmıyor. Meclisin, bun
ların doğru olduğuna inanarak karar vermesi lazım. 

Biraz önce yaşanan olayı -ben inanıyorum ki- bu Mecliste hiç kimse tasvip etmez. Hiç kimse, 
Meclisin iradesine ipotek koymamalıdır. Hiçbir bakan, -biraz önce olduğu gibi- hükümetin diğer 
üyelerinden değişik şekilde oy kullanmamalı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Süreniz bitti efendim; lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

ESAT BÜTÜN (Devamla)- Bu Meclis, olağanüstü dönemleri engelleyen bir Meclistir. Hiç 
kimsenin -milletvekillerinin ve hükümet üyelerinin- Meclis kararlarına gölge düşürmeye hakkı 
yoktur. Hiç kimsenin, bu Meclisin saygınlığına gölge düşürmeye hakkı yoktur. Bunu belirtmeye 
çalışıyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
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Sayın milletvekilleri, ben oylama yaptığım sırada oylama sonucunu almadan, komisyon sıra
larında hükümet temsilcisi olmadığı için ara vermek zorunda kaldım. Bir usulsüzlük yoktur. 

Madde üzerinde konuşmalar bitmiştir. , 

Önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 4'üncü maddesinin 2'inci fıkrasın
daki "ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adlî sicil kayıtlan dışındaki" cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Lütfü Esengün İbrahim Halil Çelik Ali Oğuz . 
Erzurum Şanlıurfa İstanbul 

İsmail Coşar Hüseyin Erdal 

Çankırı Yozgat 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir)- Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
(RP sıralarındın gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN- Efendim, bakın karar yetersayısını oylamaya geçtikten sonra istediniz. Bakın, ar
kadaşınız burada... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Oylamaya geçmeden evvel Cevat Ayhan arkadaşımız istedi... 

BAŞKAN- Geçici madde 4'ü oylarken karar yetersayısı... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Kendiniz küçülüyorsunuz... 

BAŞKAN- Sayın arkadaşlar, bakın, şurada arkadaşınız var .Ben, maddeyi kabul edenler dedik
ten sonra, karar yetersayısı istediniz. (RP sıralarından gürültüler) 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, Meclisin karanna gölge düşürüyorsunuz. 
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BAŞKAN- Efendim, burada bir geçici madde ilavesi istenmektedir. Bu, daha önce geçici 2 nci 
madde olarak teklif edilmiş, Genel Kurulca reddedilmişti. Bu itibarla bu önergeyi işleme koymu
yorum. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun geçici madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında uygulan
maz. Ancak, belirtilen personelin kendi kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu ka
nunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde görev ve iş talep etmeleri halinde, bu talepleri bu Ka
nunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Devlet Personel Başkanlı
ğınca değerlendirilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun. 

Sayın Baş, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan tasarının geçici 5 inci maddesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bazı kişilerin mağduriyetinin giderilmesi, bazı kişilerin de haklarının iade edilmesi düşünüle
rek, tasan Parlamentoya getirilmiş ve Parlamentodan geçirilmek üzere görüşülmektedir; fakat, ay
nı gerekçelerle hakları elinden alınmış ve mağdur edilmiş -yine kamu kesiminde çalışan- bazı grup
lar, geçici 5 inci maddeyle istisna tutulmuştur. Bunlar, asker ve sivil personel ile emniyet hizmet
lerinde çalışmış bulunan personeldir. 

Birtakım mağduriyetler giderilirken, birtakım gasp edilmiş hakların iadesi düşünülürken, yine 
memur statüsünde olan bazı kesimlerin istisna tutulması, eşitlik ilkesine aykırıdır ve kanunun, çif
te standartla çıkabileceği noktasında bizde endişeler ve kuşkular doğurmaktadır. Eğer, mağduriyet
ler gideriliyorsa ve haklar veriliyorsa, kanunun genel olarak çıkması ve hiç kimsenin, istisna ile 
mağdur edilmemesi gerekmektedir. 

Bunun için, maddenin devamında, mağdur olanların, görev ve iş talep etmeleri halinde, diğer 
kamu kurumlannda "Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilir" gibi muğlak bir ifade vardır. 
"Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilir" ibaresinin "istihdam edilir" şeklinde düzeltilmesi 
gerekmektedir. Bu düzeltmeyi, eşitliği sağlayacak bir düzeltme olarak görüyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Baş. 

Maddeyle ilgili iki önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasansının geçici 5 inci maddesinin tasan metninden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik Lütfü Esengün Abdüllatif Şener 
Şanlıurfa Erzurum Sivas 
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Ali Oğuz İsmail Coşar 
İstanbul Çankırı 

Gerekçe: Hukuk devletinde, yasaların, tüm kamu personeline eşit şekilde uygulanması gerek
mektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet hizmeti sınıfının yasa kapsamı dışında tutulması, 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, bu kurumlardaki personelin mağduriyetini devam 
ettirecek niteliktedir. Dolayısıyla, bu kurumlarla ilgili personeli yasa kapsamı dışına çıkaran geçi
ci 5 inci maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin son kelimesi "değerlen
dirilir" yerine "istihdam edilir" ifadesinin getirilmesini arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Zeki Ergezen Ömer Faruk Ekinci 
Sivas Bitlis Ankara 

Şinasi Yavuz Bahaddin Elçi Ahmet Derin 
Erzurum Bayburt Kütahya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Gerekçe: 

Taşandaki "değerlendirilir" kelimesi anlam bakımından belirsiz olduğundan değiştirilmesi ge
rekir. 

BAŞKAN- Aykırılık derecesine göre işleme koyacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin tasan metninden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Halil Çelik 
(Şanlıurfa) ve arkadaşlan 

BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir)- Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Tamam efendim, arayacağım. 
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Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Ara verme zamanımız yaklaşmıştır; alınan karar gereğince, saat 20.00' de toplanmak üzere, 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

© ^ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

; .©- , 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Divân üyelerinden birisi olmadığı için, birleşime 5 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati: 20.03 

— - — ® • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.08 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 

KATİP ÜYELER : İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

© ; 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Mil
letvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Gö
revlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let, Milli Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537,2/384,2/623) (S. Sayı
sı: 693) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile İlgili 
Yasa Tasarısının 5 inci maddesi üzerindeki önergelerin müzakeresinde kalmıştık. 

Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim anladım. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanunun geçici 5 inci maddesinin son kelimesi "değerlen
dirilir" yerine, "istihdam edilir" ifadesinin getirilmesini arz ederiz. 

Abdüllatif Şener (Sivas) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. ' 
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ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önerge üzerinde, buyurun Sayın Şener. 

Sayın Şener, süreniz 5 dakikadır efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 693 sıra sayılı, güvenlik 
soruşturması konusundaki kanun tasansınm geçici 5 inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz 
önergeyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu geçici 5 inci madde dikkatlice okunduğunda hemen fark edildiği gibi, bu kanunun geçici 
madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetle
ri sınıfında bulunan personel hakkında uygulanmıyor. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil ve 
asker personeli ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içerisinde iş talep etmeleri halinde, bunların Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca 
değerlendirileceği ifade edilmektedir. "Değerlendirilir" sözcüğüyle neyin kastedildiği, bir belirsiz
liği ifade etmektedir. Önergeyi veriş sebebimiz budur. "Değerlendirilir" demekle, bunların istih
dam edileceği anlamı tartışmaya açıktır. Dolayısıyla, buradaki "Değerlendirilir" ifadesi yerine "is
tihdam edilir" şeklinde net bir ifadeyle, farklı yorumlan ortadan kaldırmak gerektiği kanaatindeyiz. 

Önergemiz bu nedenle verilmiştir ve aslında maddede kastedilen mana da bu olduğuna göre, 
önergenin kabul edileceğini umuyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle göreve veya 
işe başlatılması gereken personele ilişkin bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinden 
itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel kamu kurum ve 
kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar. 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda 
personelin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; 
buyurun efendim. 

Sayın Erdal, süreniz 10 dakikadır. 
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RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gü
venlik soruşturması, bazı nedenlerle görevlerine son verilen kamu personeli ile kamu görevine alın
mayanların haklarının geri verilmesine ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ta
sarısının geçici 6 ncı maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu maddede de, göreve başlaması gereken kimselerin, Devlet Personel 
Başkanlığına müracaatından itibaren, 45 gün içinde göreve başlaması mecbur kılınmaktadır; ancak, 
bunların pozisyonuna uygun görev olmazsa, Bakanlar Kurulu kararıyla yeni kadro ihdas etmek su
retiyle, mağdur olmuş kimselerin göreve başlaması öngörülmektedir; ancak, bu maddeye göre, Ba
kanlar Kurulu, kadro ihdası ve değişikliği yapacak 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Kadro de
ğişikliği de yok ihdası da yok. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Kadro değişikliğinin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, yılda bir kere yapılması öngörül
müştür; ancak, bu maddeyle, istediği kadar kadro değişikliği yapma yetkisi veriliyor; yani, 12 Ey
lülden sonra 1402 sayılı Kanunla mağdur duruma getirilen, devlette görev yapan veya göreve alın
mayan kimselerin mağduriyetini gidermek için senede bir kere olan kadro değişikliği yetkisi yeri-
ne,ihtiyaca göre daha fazla değiştirme imkânı veriliyor. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, hiçbir devlet görevlisinin mağdur olmasını istemeyiz. Ancak, daha 
önceki maddelerde de gördük; imtihanı kazanmış, fakat güvenlik soruşturması nedeniyle işe başla
tılmamış kimselere yeni bir hak verilmesi pek de uygun değil. 

Değerli arkadaşlar.daha önceki konuşmamda da aynı şeyi söylemiştim; şu andaki mevcut Hü
kümetin icraatını görüyoruz; imtihanı kazanmış yüzlerce insan göreve başlatılmıyor ve hiçbir za
man da bunların mağduriyeti göz önüne alınmıyor; ancak, Sayın Hükümetin, bilhassa Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin isteği üzerine, her nedense, 12 Eylül döneminden beri mağdur olan, imti
hana girmemiş insanlara bu hak veriliyor. Bu, bence, bir ayrıcalık oluyor. Eğer, bu Hükümet şu an
ki tatbikatında imtihanı kazananlara hakkını verseydi, burada "gayet normal" derdik; ancak, öbür 
tarafta hak isteyip de burada hakkı vermemesi pek hoş değil. Bu bakımdan, Hükümeti burada uya
rıyorum; gelin, siz, şu anda, sıkıyönetim dönemindeki icraata benzer icraat yapmayın da o zaman
ki sıkıyönetimle serbest hükümet arasındaki farkı görelim. Maalesef, sizin idarenizde bu olmuyor. 
Sizin idarenizde, her nedense, birçok memur mağdur ediliyor, görev yerleri değiştiriliyor, hatta zu
lüm olsun diye, gidilmeyecek bölgelere gönderiliyor ve birçokları da görevden istifa ediyor. O ba
kımdan, siz, hak ve adaletten bahsederken hak ve adaleti kendiniz çiğniyorsunuz. Zaten, bu haksız
lıklar yanlış tatbikattan geliyor. Hep diyoruz ki, maalesef, devletle vatandaş, halk veya hükümetin, 
devletin yönettiği insanlar arasında bir anlaşma söz konusu olmuyor, her nedense halkla devlet kay
naşamıyor. Devlet-millet kaynaşması dediğimiz birliği, beraberliği sağlayamadık. Bugün, şu Hü
kümetin ve devletin emrinde çalışan görevli memurundan işçisine kadar herkes, Hükümetin icra
atından, tatbikatından şikâyetçidir. Memurlar yürüyor, üniversite öğretim üyeleri, maalesef, eğiti
mi tatil ediyor, işçiler yürüyor, köylü perişan... Bu kadar haksızlık yapılırken, ondört onbeş sene 
önce veya son zamana kadar bazı insanlar zarar görmüş diye buraya böyle bir kanunu getirmek ne 
derece doğru, akıl ermiyor. Biz, bu hareketi samimî olarak görmüyoruz. 
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Zaten, Hükümet, ortaklar, kendi arasında da geçinemiyor. Bugünkü görüşmelerde gördük; or
taklardan biri tarafından bu kanun tasarısının aleyhine önerge veriliyor; Hükümeti temsil eden Sa
yın Bakan krzıyor, temsil ettiği makamı bırakıyor, gidiyor. Kendi aranızda birliği sağlayamıyorsü-
nuzki devletin mağdur ettiği insanlar arasında adaleti sağlayacaksınız. 

Tabiî, ben, buraya çıkıp konuşan bazı arkadaşların bazı hareketlerini fazla görüyorum; yani, 
burada ideoloji konuşmaya gerek yok; hak, hukuk, doğruluk neyse onu konuşalım. Bu ihtilal döne
minde, sıkıyönetim döneminde solcusuyla, sağcısıyla, inananıyla, inanmayanıyla birçok insan 
mağdur olmuştur. Onun için, çıkıp da, burada "yalnız solcular mağdur oldu, bunlar da vatanper
ver" diye konuşmanın âlemi yok. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Öyle bir şey söyleyen yok. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Bu ihtilaldir; bu dönemde herkes mağdur olur, herkes zarar 
görür. Burada, hiç kimsenin, bu zararı kendi grubuna, kendi fikriyatına ait kabul edip de kahraman
lık yapmasına gerek yok. İhtilallerde herkes, maalesef, mağdur olur, zarar görür. Tabiî, bunun za
rarını elbirliğiyle gidereceğiz. Ancak, ben, yine, burada arz etmek istiyorum: Sonradan işe alma ye
rine, yalnız görevden alman memurlara bir tazminat verilseydi daha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Yine de bu kanun taşansın hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunanm. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Sayın milletvekilleri, geçici 6'ncı madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

IU. - YOKLAMA 

BAŞKAN- Maddeyi oylamadan önce bir yoklama isteği vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

* Toplantı yetersayısının olmadığı kanaatindeyiz. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN- Şimdi, yoklama isteminde bulunan sayın üyelerin burada olup olmadıklarını ara
yacağım. 

Zeki Ünal?..Burada. 

Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 

Şaban Bayrak?.. Burada. 

Mustafa Ünaldı?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Hüseyin Erdal?.. Burada. 

Ahmet Derin?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Zeki Ergezen?.. Burada. 
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10 imza tamam; yoklamaya başlayacağız; yalnız, yoklama isteyen arkadaşlar kendi ilinin sıra
sında da yerinde bulunacaklardır; benim uygulamam böyledir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Senin uygulamanla olmaz, İçtüzük ne diyorsa öyle yapmalısın. 

BAŞKAN- Buyurun, başlayın efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

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

12. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Mil
letvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Gö
revlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537,2/384,2/623) (S. Sayı
sı : 693) (Devam) 

BAŞKAN- Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde çıkarılır. 

Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve 
1990-245 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan güvenlik soruşturması yönetmeliğinin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN- Madde üzerinde konuşmak üzere, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şe
ner; buyurun. 

Süreniz 10 dakika Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
693 sıra sayılı Güvenlik Soruşturması Hakkındaki Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesine gel
miş bulunmaktayız. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında da anlaşılmıştır; tasan, temel itibariyle iki konuyu düzenle
mektedir. Bunlardan birincisi; 12 Eylül yönetimi tarafından, Sıkıyönetim Kanunu gereğince göre
vine son verilenlerin, görevlerine iadesidir. İkincisi ise; güvenlik soruşturmasının yeniden düzen
lenmesi ve belli esaslara bağlanarak sınırlandınlmasıdır. 

Bildiğiniz gibi, şu anda, Türkiye'de, bir güvenlik soruşturması müessesesi vardır ve bu güven
lik soruşturması müessesesiyle ilgili uygulama, yürürlükte bulunan bir yönetmelik çerçevesinde 
yerine getirilmektedir; ancak, bu yönetmelik, henüz, herhangi bir kanuna dayanmamaktadır, tama-
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mıyla keyfîdir ve gizlilik dereceli yerlerde çalışanlar yanında, göreve yeni atanan tüm kamu perso
neli hakkında uygulanmaktadır. Yer değiştirecek kamu personeli hakkında da, bu yönetmelik hü
kümleri çerçevesinde, güvenlik soruşturması yapılmaktadır. 

Burada, tabiî, ortaya bazı sorular atılabilir. Halihazır çalışmakta olduğu işinde hiçbir güvenlik 
soruşturması sorunu olmayan kişiler için, başka bir göreve atanacakları sırada, hemen, tekrar, gü
venlik soruşturması devreye girmektedir. 

Aslında, kendi meslek hayatımızda da bunun değişik örneklerine rastladık. Bir kişi, araştırma 
görevlisi olarak göreve devam ederken, hakkında tekrar herhangi bir güvenlik soruşturması yapıl
madığı halde, bu kişinin bir unvan değişikliğinde veya bir üniversiteden başka bir üniversiteye geç
mesi söz konusu olduğunda, hakkında güvenlik soruşturması yapıldığına şahit olduk. 

Mevcut işte çalışırken herhangi bir sorun teşkil etmeyen bir durumun, görev değişikliğinde he
men söz konusu olmasının hukukla bağdaşır bir tarafı olmadığı da bilinen bir gerçektir. Ancak, bu
gün, kamu kuruluşlarında zaman zaman meydana gelen bazı hadiseler de üzüntü vericidir. Yasal ola
rak herhangi bir güvenlik souşturması yapılmasa dahi,'mevcut İktidarın, siyasî mülahazalarla, bazı 
kişilere, bazı kamu görevlerini kapatmaya çalışması da, bir yönetmeliğe dayansın veya dayanmasın, 
bir güvenlik soruşturması niteliğindedir. Bu konuda, Sayın eski Adalet Bakanının, özellikle imam-
hatiplilere yönelik olarak, mollalann hâkim olamayacagıyla ilgili ifadelerinin de, yasal bir dayanağı 
olmayan, kendince bir güvenlik soruşturması olduğunu belirtmem lazım. Halbuki, Kabinede başka 
imam-hatipliler de vardı, Kabine arkadaşları bakan olabiliyordu; ama, hâkim olamıyorlardı. 

Bu tasarıda, yine aynı şekilde, 1980 sonrası, sınavı kazanıp da işe alınmayanlar veya işe alı
nıp, görevine son verilenlerin de görevlerine iadeleriyle ilgili düzenlemeler mevcuttur. Tabiî, bun
ların hepsi, belli bir kanuna dayanmadığı halde, çıkarılmış bulunan yönetmelik hükümleri çerçeve-
since yerine getirilmektedir. 

Bu uygulamalar, yıllar boyu büyük mağduriyetlere sebep olmuştur. Sorunun çözülebilmesi 
için çeşitli davalar açılmıştır. Sıkıyönetimin ortadan kalkmış olması, bu mağduriyetleri kaldırma
mıştır. Hatta, Danıştayın tevhidi içtihat kararı bile sorunu tamam anlamıyla çözmemiştir ve şahsî 
kanaatime göre, bu kanunun çıkmasıyla da bu sorun çözülecek ve herhangi bir mağduriyet ortadan 
kalkacak değildir. Çünkü, aradan 14 yıl geçmiş ve 14 yıl önce kaybedilen haklan iade etmeye ça
lışılmaktadır ki, bunun, aslında, somut hiçbir anlamı yoktur. 

Bugüne kadar, bu konuda, çeşitli tasanlar da hazırlanmıştır; ama, hiçbiri yasalaşmamıştır. Bu 
tasan, somut olarak bir anlam ifade edebilme gücünü kaybetmiş olmakla birlikte, nihayet, yasalaş
ma noktasına gelmiştir. 

Geçici 7 nci maddede, bu yasaya dayanarak, daha önceki yönetmeliğin yerine, yeni bir yönet
melik çıkarılması esası getirilmekte ve bu yönetmeliğin de altı ay içerisinde çıkanlacağı ifade edil
mektedir. Bu altı aylık bekleme süresinin, aslında uzun bir süre olduğu kanaatindeyim. Zaten, ida
renin, yönetmelik çıkarmak için, altı ay gibi uzun bir süre beklemesine de ihtiyaç yoktur; daha ön
ce çıkarması mümkündür. Dolayısıyla, burada, böylesine uzun bir bekleme dönemi yerine, müm
kün olan en kısa sürede çıkarılmasının faydalı olacağı kanaatimi ifade etmek istiyorum. 

Aynca, eski yönetmelik hükümlerinin de, yeni yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
uygulanacağı belirtilmektedir ki, eski yönetmelikteki sakıncalar dikkate alınacak olursa, yeni yö
netmeliğin bir an önce çıkanlmasının gereği de anlaşılmış olur. 
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Bu dilekler içerisinde, Yüce Meclise saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Sayın milletvekilleri, geçici 7 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum: 

MADDE 3; - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Madde 4'ü okutuyorum: 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, tümünü oylamadan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Bu tasarının baş
lığındaki ifade "...Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması..." şeklindedir; ancak, burada, bir kanun
da değişiklik yapıldığından, bunun da, "...1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda..." şeklinde dü
zeltilmesi gerekir. 

Ayrıca, bazı madde metinlerinde "sayılı" ifadesi geçiyor; tasarının genelinde "numaralı" ifa
desi geçtiği için, bunun da... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Olur mu?!. 

BAŞKAN- Efendim... Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Güvenlik 
soruşturmasıyla ilgili, 1 inci ve 2 nci madde var. \ 

BAŞKAN- O duruyor; başlığındaki "...Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması..." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Ama, bunu 
1402'ye hasrederseniz olmaz. 

BAŞKAN- Bakınız, "Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeliyle, Kamu Görevlerine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına..." şeklinde ifade edilmiştir; ama, bazı kanunlarda değil, bir tek 1402 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılıyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Tabiî, o ka
labilir. 

BAŞKAN- Evet, başlığı o şekilde değiştiriyoruz. 
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Bir de, bazı madde metinlerinde "sayılı" ifadesi geçiyor, bazılarında da "numaralı" ifadesi ge
çiyor; "sayılı" şeklindeki ifadeleri de "numaralı" olarak değiştiriyoruz. 

Tasarıyı bu haliyle düzelttikten sonra,''tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısının tümü kabul edilerek yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Demokratikleşme konusunda Meclisimizin daha da ileri adımlar atmasını temenni ediyorum. 

Gündeme devam ediyoruz. 

13. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
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 Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

14. - 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 Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

75. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (II137, 1/181,1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarının görüşmeleri, tasarı daha önce komisyonca geri alındığı için ertelenmiştir. 
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17. - Tarım ve Köy işleri 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- Tanm ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,11505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

19. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9111) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN- 9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun müzakeresine baş
layacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

20. — 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 Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik •Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının 
müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

21. - 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 Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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22.- Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı 395) 

BAŞKAN- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

24. - 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 müzakeresine baş
layacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

25. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayaca
ğız. 

Komisyon?Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasannın müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 
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27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 Sayılı Kamın Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. - 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) 

BAŞKAN- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili-tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle, ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

30. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Personel, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/588) (S. Sayısı: 615) 

BAŞKAN- Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Personel, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ve Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı : 720) (1) 

BAŞKAN- Alman karar gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletveki
li Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi
ne ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde şu ana kadar bize intikal eden söz istemleri şöyledir: ANAP Grubu adına Sa
yın Işın Çelebi, SHP Grubu adına Sayın Mustafa Kul; şahıslan adına, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın 
Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Ziya 
Halis, Sayın Engin Güner, Sayın Ökkeş Şendiller, Sayın Gürol Soylu. 

Şimdi, ilk söz, ANAP Grubu adına, Sayın Işın Çelebi'nin. 

Buyurun Sayın Çelebi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim: 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Özelleş
tirme Yasa Tasansını görüşürken, şu anda, özellikle, tespit ettiğim birkaç önemli noktayı belirtmek 
istiyorum. 

Şu anda, gördüğüm kadanyla, toplum, kavga istemiyor; toplum, sorunlann çözümünü istiyor 
ve bu çözümlerin uygulanmasını istiyor. Bu nedenle, gördüğüm kadarıyla, Türkiye'de ilk kez, bir 
ekonomik konuda, değişik kesimler, bir anlamda, uzlaşıyorlar. Bu, bence, Parlamento tarihi ve Tür
kiye'nin geleceği için çok önemli bir başlangıçtır. 

Yapılan anketlerde, toplumun yüzde 6'sının devletçi tavnnı sürdürdüğünü, geri kalan bölümü
nün özelleştirme mantığına "evet" dediğini görüyoruz; fakat, şu anda, toplumda, çok önemli bir 
tepki var. O tepki, siyasetçiye olan güvenin sarsıldığı bir dönemi yaşadığımızı işaret ediyor; bunu 
da belirtmek isterim. Toplumda, siyasetçilerin çıkar ilişkileriyle yasalan eğip büktüğü kanaati var 
ve insanlar, bugün siyasetçilere ve siyasî partilere, ne yazık ki, güvenmiyorlar. Türkiye'nin gelece
ği açısından, özellikle topluma, Türkiye'ye ve insanlara güven verebilmek için, bence, şu anda yap
tığımız özelleştirme tartışmaları büyük önem taşıyor. 

Özelleştirmenin uygulanmasında, özellikle, çalışanlann haklarını gözetmek gerekiyor. Özel
leştirmeyi sert, katı bir tutumla, çalışanlara rağmen, sosyal haklara rağmen yapmanın ciddî prob
lemler yaratacağını, dünyadaki uygulamalarından da biliyoruz. Bu nedenle, siyasîlerin, hem top
lumda yeniden bir güven tazeleyebilmeleri hem de bu tasanyı kavgasız çıkarabilmelcri ve toplu
mun çeşitli kesimlerinde sağlanacak uzlaşmayla çözüm getirebilmeleri büyük önem taşıyor. 

Türkiye'de, bugün, herkes/siyasetin, içine girdiği bugünkü ortamdan endişelenmekte haklıdır. 
Türkiye'de, bugün üzerinde uzlaşılan tek konu olan özelleştirme konusunda, Parlamentonun üzeri
ne tarihî bir görev düştüğü kanaatindeyim. Toplum, bugün, istikrar ve güven anyor. Bu nedenle, 
benim görebildiğim kadanyla, bu Özelleştirme Yasa Tasansının rasyonel bir biçimde çıkması ve 
özelleştirmeyle, KİT'lerin siyasîlerin arpalığı olduğu tezinin çürütülmesi gerekiyor. 
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' Burada, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, kabul edersiniz veya kabul etmezsiniz; ama, özel
leştirmeden sonra siyasetin daha iyi bir esasa, temiz bir zemine oturacağına inancım yüksek. Özel
likle, siyasîlerin, artık KİT'lere adam yerleştirmekten ve kamu bankalarından kredi alınabilmesi 
için aracılık yapmaktan kurtulacakları, bunun sonucunda da siyaset ve çıkar ilişkisinin kırılacağı 
bir dönemin başlayacağı inancını taşıyorum. Özellikle, bu kararlardan sonra, siyaset yapan eski ku
şakların yerine yeni kuşakların geleceğine, siyasette yeni ve ahlakî değerlerin çok önem taşıyaca
ğına inanıyorum. 

Bu anlamda, bu yasa tasarısı büyük önem taşımaktadır. Bu yasa tasarısının Meclisten doğru 
şekliyle geçmesi, toplumun benimsediği, desteklediği bir yasa haline gelmesi ve geniş bir uzlaş
mayla çıkması, toplumun geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, genel yargılarımı ve görüşlerimi aktardıktan sonra şunu arz etmek isti
yorum: Bugün, özelleştirmenin, ekonomik anlamda, iki temel nedeni vardır ve bugün dünyada 
50'yi aşkın ülke özelleştirme yapmaktadır. Özellikle, bu ülkelerin arasında, bir zamanların Mao'su-
nun Çin'ini, Fas'ı, geçmişin Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkeleri, Macaristan'ı 
ve Latin Amerika ülkelerini sayarsam, bu -Çin başta olmak üzere- herhalde hepimizi şaşırtacaktır. 

Bugün, Türkiye'de, ekonomik verimliliği ve etkinliği artırmak, devletin rasyonel ve etkin ça
lışmasını temin etmek, artık kaçınılmaz hale gelmiştir. 

1995 yılı bütçesine baktığınızda, 200 trilyonun ötesinde bir açık görüyorsunuz; kamu kesimi
nin finansman açığıysa, 600 trilyon lira civarında. Türkiye, bu problemini çözemezse, bu toplum, 
enflasyonda yüzde 100'lere varan rakamlara istemeyerek katlanacak ve bir noktada da "dur" diye
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamda, özelleştirme, geleceğe dönük, hem ekonomik hayata hem 
sosyal ve siyasal hayata yeni birtakım değerler, unsurlar getirecektir. Bu nedenle, geleceğe dönük 
olarak şöyle bir baktığımız zaman, dünyada 2000 yılına kadar, 800 milyar dolarlık bir özelleştirme 
olacağı tahmin edilmektedir. Özelleştirme programının, İngiltere'den Fransaya, İspanya'ya, Yuna
nistan'a, İtalya'ya ve Latin Amerika ülkelerine, Çin'e, Fas'a kadar uzandığına dikkatinizi çekerim. 
Özellikle, özelleştirme programlarının ağırlıkla yer alması gereken sektörler olarak da, bugün Tür
kiye'de hâlâ tartıştığımız telekomünikasyonda, hizmetlerde, bankacılık sektöründe ve sigortacılık
ta çok hızla yürüdüğünü de altını çizerek belirtmek isterim. 

İngiltere'de bugün, 1980'den bu yana, 60 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştır ve bugün, 
1990 itibariyle dünyadaki özelleştirmenin yüzde 12'si İngiltere'de yapılmıştır. Özelleştirme, bu
gün, 50'den fazla ülkede yapılmaktadır. Rekabetçi bir ortamı sağlamak, verimliliği sağlamak açı
sından çok önem taşıyan bu uygulama, bütün önümüzdeki dönemin, 2000 yılına giderken, en 
önemli politikalarından, uygulamalarından biri olarak, dünyanın da Türkiye'nin de gündeminde 
olacaktır. 

Fransa'da şu anda en büyük özelleştirme programı yürütülmektedir ve 65 milyar dolarlık bir 
özelleştirme geliri beklenmektedir. Özellikle, dünyadaki bu gelişme, Türkiye'de, toplumdaki kav
ganın yerine uzlaşma ve çözüm önerileri getirilmesini ve bu anlamda, siyasetin, kirlilikten, temiz 
değerlere, yeni değerlere, yeni kuşaklara geçmesini sağlayacaktır. Bu uygulamanın, Türkiye'nin 
önünde önemli gelişmelere yol açacağına inanıyorum; ama, özelleştirme, tüm sorunları çözmeye
cektir. Özelleştirme, sorunların çözümünde, araçlardan bir tanesidir; ama, önemli araçlardan bir ta
nesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de büyüme hızının eksi 5'ler gibi bir noktaya gelmesi, 
enflasyonun yüzde 130'lara gelmesi, gelir dağılımının hızla bozuluyor olması, çalışanların bu ge
lir dağılımından doğan sıkıntıları, işsizliğin artması, yatırımların durması bir raslantı değildir. Bu 
ekonomik darboğazı ve bu ekonomideki problemleri aşabilmemiz için, özelleştirmeyi, uzlaşmayla, 
toplumun desteğini alarak uygulamak, çok önemli bir başlangıcı teşkil edecektir; çünkü, Türki
ye'nin istikrara ve güvene ihtiyacı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, geçmişte, 1984 yılında özelleştirmeye başladığımızda, çok ciddî 
zorluklarla karşılaştık; topluma, özelleştirme fikrini anlatabilmek ve uygulamalarının başarısını 
sağlayabilmek için çok ciddî engellerle karşılaştık. Yaptığımız özelleştirme çalışmaları mahkeme
lere gitti. Bakın, mahkemeye giden ve sonra 1992 yılında bu Koalisyonun o mahkeme kararını tem
yiz ettirdiği 5 çimento fabrikasının özelleştirilmesiyle başladığımız özelleştirme çalışmalarına de
vam edebilseydik ve DYP-SHP Koalisyonu, 1992 yılından itibaren, bizim kaldığımız noktadan gö-
türebilseydi işleri, Türkiye bugün çok mesafe almış olurdu. 

Ne yazık ki, 1991 yılının ekim ayında, ANAP olarak, Türkiye'ye istikrar, özelleştirme ve sı
kıntı vaat ederken, DYP ve SHP, gökteki yıldızları, iki'anahtarı ve yeşil kartı vaat etti ve Türk Hal
kı, iki anahtarı ve yeşil kartı seçti; sıkıntı vaat eden, özelleştirme vaat eden, istikrar vaat eden 
ANAP'ın Programını seçmedi. Bugün, 1994 yılının ekim ayında, görüyoruz ki, Hükümet, 
ANAP'in, 1991 yılının ekim ayında söylediği noktaya gelmiştir ve bugün o hedefleri uygulama 
noktasındadır. 

Özelleştirdiğimiz ve bu yüzden DYP'nin bizi mahkeme kapılarına götürdüğü 5 çimento fabri
kasında, 1989 yılında 13 milyon dolar kâr vardı; özelleştirmeden sonra bu kâr oranı, 30 milyon do
lara çıktı. 1986-1989 yıllan arasında, dört yılda, bu 5 çimento fabrikasında, 22 milyon dolarlık ya
tının yapılmışken; özelleştirme sonrası, 1990 yılından 1994 yılı başına kadar, 270 milyon dolar ya-
tınm yapıldı; üretim maliyetlerinde yüzde 25 düşüş sağlandı ve bunun için bizi mahkemeye götür
düler; ama, bugünkü olgular, bugünkü rakamlar, ne kadar doğru yaptığımızı, Türkiye'nin ne kadar 
menfaatına yaptığımızı çok açıkça ortaya koymaktadır. Biz, o çimento tesislerini, ne ona buna peş
keş çektik ne de vatana ihanet ederek sattık. Hepsi, vatanımızın içinde, ülkemize katkıda bulunan 
kârlı tesisler haline geldi. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Bugün, bu fikrin sahipliğini yapan insanlar olarak, bu fikrin fidanını yetiştirip ağaç haline ge
tiren insanlar olarak, bu fikrin bugün olgunlaşan meyvelerini toplumun zenginliği olarak kabul et
memiz ve her sofrada o meyvelerin yer almasını sağlamamız gerekiyor. Bu meyvelerin, sadece, üç 
beş adamın sofrasında olacağı bir düzenin de, artık yürümemesi gerektiğini görüyoruz. Gelir dağı
lımı, Türkiye'de ciddî olarak bozulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde 57 maddeden oluşu
yordu. Anavatan Partisi olarak, 43 esas, 14 geçici maddeden oluşan bu tasan üzerinde 47 önerge 
verdik. Bu önergelerin 35'i kabul edildi ve 35'i kabul edilen bu 47 önergeyi, dünyadaki uygulama
lardan edindiğimiz tecrübeleri kendi tecrübelerimizle hamur ederek, yoğurarak getirdik. 

Amacımız, toplumun desteğini almaktı; amacımız, toplumda uzlaşmayı sağlamaktı; amacımız; 
özelleştirmenin önünü açmaktı ve bugün, dünya pratiğinden öğrendiğimiz ve kendi tecrübelerimiz
den çıkardığımız kadarıyla, toplumun desteğini alabilmek için temel üç beş nokta vardır. Eğer, 
açıklık ve şeffaflık, özelleştirme uygulamalarında sağlanıyorsa, toplum destek oluyor. 

- 2 4 8 -



T.B.MM. B : 24 26 .10 .1994 O : 4 

Nitekim, arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz önergelerle, hem değerlendirme yöntemlerinin 
hem de ihale öncesi ve ihale sonrası esasların ve sonuçların kamuoyuna duyurulması hususlarının 
tasanda yer almasını temin ettik. Bu konuda bize yardımcı olan DYP'li arkadaşlarımıza da teşek
kür ediyorum. 

Ayrıca, denetim hakkında da, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sadece bütçesinin denetimi 
Sayıştaya bırakılmıştı; ama, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının işlemleri ve uygulamaları denetim 
kapsamında gözükmüyordu; bunu da denetim kapsamına aldık, bu konuda da görüş birliğine var
dık. Yani, bu tasarıyı, yasalaştığında, uygulanabilir, toplumun desteğini alabilir hale getirmeye 
gayret ettik. 

Ayrıca, özelleştirme kararlarında hızlı, dinamik ve sonuç alabilen bir özelleştirme prosesi sağ
lamak gerekiyordu. Bunun için de, özelleştirme kuruluşunu ve kadrolarını yeniden gözden geçir
dik. Bu önergelerimizle, özelleştirmeye hazırlık çalışmalarına öncelik verdik; özelleştirilecek ku
ruluşlarda, süre ve yöntemler konusunda, geçici bir kurumun neler yapabileceğini belirledik. 

Diğer önemli bir nokta, özelleştirme gelirlerinin, bütçe açıklarım finanse etmekte kullanılma
sı, toplumun tepkisini çekiyordu; toplumun desteğini alabilmek için, hem Özelleştirme Fonunun 
hem bütçe açıklarının özelleştirme gelirleriyle karşılanmaması konusunda karar aldık ve bu da ta
sanya girdi. 

Diğer çok önemli oları nokta, çalışanlar açısından sosyal hakların verilmesiydi. Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gelen tasanya göre, iş kaybı tazminatı sadece yüzde 15 ilâ 30 arasında değişen bir 
oranda ödenecekti. Buradaki yüzde 15 ve 30 limitini kaldırdık; arkadaşlanmızla bu hususta da gö
rüş birliğine vardık. 

Aynca, meslek edindirme eğitiminin, Özelleştirme Fonundan finanse edilmesini temin ettik. 

Öte yandan, işten aynlanlann SSK primlerinin -yeni iş bulana kadar- ödenmesini arkadaşlan
mızla birlikte temin ettik. 

Emekli Sandığına tabi insanlann emekli olmaları halinde, primlerinin yüzde 20'den yüzde 
30'a çıkarılmasını sağladık. 

Bugün sorun olan kamu bankalannın özelleştirilmesine öncelik tanınması ve iki yıl içinde 
özelleştirilmesi kararını aldık. 

En önemlisi, yine arkadaşlanmızla, Plan ve Bütçe Komisyonunda, el birliğiyle, tasanda, ko
nulan ilkelerin "göz önünde bulundurulur" gibi bir ifadeyle yer alması yerine, "esas alınır" ibare
sini getirerek, bu ciddî ilkelerin uygulanmasını temin etmeye çalıştık. 

Değerli arkadaşlarım, bugün geldiğimiz noktada, özelleştirmeyi gerçekleştirmek, istikrarı sağ
lamak ve toplumun güvenini kazanmak için, iki anahtar, yeşil kart gibi, uygulanmayan vaatler ye
rine, daha gerçekçi ve yapılabilecek önerilerin topluma sunulmasının önemi, bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Nitekim, bugün, 5 Nisan kararlannı alan Hükümet, -5 Nisan kararlarını, sonuçlan itiba
riyle, bütçe tartışmalarında ele alacağız- toplumu, şu anda, eşeğini kaybedip, semersiz halde buldu
ğu zaman sevinen bir noktaya getirmiştir. İşte, eşeğimizi kaybettik; ama, semersiz halde bulduğu
muz zaman sevinir hale geldik. Oysa, toplum, güven istemektedir, istikrar istemektedir, uzlaşma ve 
çözüm istemektedir. 

- 2 4 9 -



T.BJM.M. B : 24 26 .10 .1994 O : 4 

Bugünkü Hükümetin birbirine güvenmeyen iki ortağının, meseleleri çözümsüz bir şekilde or
tada bırakma yönündeki tavtrlannın Türkiye'ye getirdiği zararlan ve ortamı, hep birlikte yaşıyo
ruz. 

Bu anlamda, iki anahtara, yeşil karta göre oluşmuş ve gökteki yıldızlan vaat eden kadrolarla 
özelleştirme yapmanın da mümkün olmayacağına inanıyorum; ama, buna rağmen, Türkiye'nin 
menfaatları için, özelleştirme tasarısının işler hale getirilmesinin ve Türkiye'nin yaranna işlemesi
nin çok önemli olduğuna inanıyoruz. 

Değişmesi gereken maddelerle ilgili olarak, özellikle belirtmem gereken üç temel nokta var; 
bizim, Anavatan Partisi olarak, maddeler üzerinde getireceğimiz değişiklik önergelerinde, destek
lenmesini rica ettiğimiz üç temel nokta var. 

Bu özelleştirme tasansının uygulanabilmesi için "oybirliği" şartının kaldtnlması gerekir. Eğer, 
bu tasanda "oybirliği" şartı muhafaza edilirse, bu tasan işlemez, bu tasan yürütülemez, bu tasan 
uygulanamaz. Eğer Türkiye'yi düşünüyorsanız -biraz önce; parti menfaatlarını bir kenara bırakma
mız gerektiğini açıklıkla anlattım- parti menfaatlarını bir kenara bırakıp, koalisyon içi hesaplaşma-
lan, pazarlıkları bir kenara bırakıp, bu "oybirliği" şartını kaldırmak lazım. Eğer "oybirliği" şartını 
kaldırmazsanız, hiçbir karan, Özelleştirme Yüksek Kurulundan geçiremezsiniz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu Özelleştirme Yüksek Kurulunda, her şey bir pazarlık konusu ha
line gelir. İşte, bugün burada yaşadığımız olay, bunun tipik bir örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, lütfen, Türkiye için karar 
alın; koalisyon içi pazarlıkları, tartışmalan önemsemeyin; Türkiye için düşünün. Bakın, biz, Ana
vatan Partisi olarak, Türkiye için, bu özelleştirme tasansının desteklenmesinin -arkadaşlarımızın 
bazılan kabul etmese bile- doğru olduğuna karar verdik. Muhalefet olarak -arkadaşlarımızla bera
ber- şu anda görevimiz, İktidardan gelen önerilere bu anlamda destek vermek değil; ama, Türkiye 
için ve toplumun güvenini kaybetmiş siyasetçinin, Parlamentonun, bu toplumda güvenini yeniden 
tesis edebilmek ve siyasete yeni değerler, yeni kuşaklar kazandırabilmek için, bu "oybirliği" şartı
nın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Aynca, yeni KİT'lerin ve BİT'lerin kurulmaması gerekiyor. Bununla ilgili olarak getireceği
miz değişiklik önergelerinin kabul edilmesini rica ediyorum. Çünkü, bir yandan özelleştirme ya
parken, öbür yandan KİT'leri ve belediyeye bağlı idareleri yeniden kurarsanız, o zaman, özelleştir
menin ekonomik anlamda hiçbir yaran kalmayacaktır. 

Aynca, Özelleştirme Yüksek Kurulunda ve Özelleştirme İdaresinde görev alanlann, özelleş
tirmeyle ilgili kuruluşlarda çalışmaması konusunda da bir düşüncemizin bulunduğunu belirtmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bugün, dünyanın gelişimi çerçevesinde -çok açıkça gözüken- doğu blo-
ku ülkeleri başta olmak üzere, hepsi, duvarlannı yıkmışlardır, kapalı toplum ve kapalı ekonomi an
layışından vazgeçmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Çelebi, konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 
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Eski teknolojilerin yerine, yeni teknolojiler, yeni rekabet unsurları ve yeni anlayışlar yer al
mıştır. Verimlilik ve etkinlik, piyasa ekonomisi ve rekabet şartlarının geliştirilmesi, hukuka uygun
luk ve çalışanların haklarını zamanında ve yeterince alabilmeleri önem kazanmıştır. 

Bugün, Türkiye'de, bu toplum, kavga istememektedir; bu toplumun, artık, ancak yüzde 6'sı 
devletçi bir görüşü savunmaktadır. Bugün, toplumda yeniden güveni sağlayabilmek, yeniden siya
seti herkesin saygı duyduğu bir unsur ve değer haline getirebilmek ve siyaset-çıkar ilişkisini kıra
bilmek için, bu Özelliştirme Kanun Tasansmın -söylediğimiz değişikliklerle birlikte- Meclisten 
geçmesini diler; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Kul; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Kul grup adına mı?! 

MUSTAFA KUL (Erzincan)-Grup adına... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hayır; grup yok da, o bakımdan!.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Var... Arkada... 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Ben tek başıma yeterim. 

BAŞKAN- Sayın ANAP'lılar, nerede oturuyorsunuz?! Burası Meclis, burası sohbet yeri değil; 
çıkın, dışarıda sohbet edin efendim. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)- Sayın Başkan, sen nerede oturuyorsan, biz de orada oturuyoruz!.. 

BAŞKAN- Rica ediyorum, şu Meclisin adabını bozmayın. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- İbrahim Beyin adına mı, grup adına mı diye sorduk yani!.. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkanım, benim zamanım işliyor, 
biliyorsunuz; bu konuşmaları, zamanımdan düşersiniz umarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı hakkın
da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüş bildirmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiy-
le, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarıyı değerlendirmeye geçmeden önce, bir tespit yapmak istiyorum. 
Bazı kesimler tarafından, uzun süreden beri Türkiye'de tartışmaya açılan özelleştirme konusunda, 
kamuoyu yanlış bir şekilde koşullandırılmış; Türkiye'de yaşanan her sorunun tek çözüm yolunun 
özelleştirme olduğu konusu, zihinlere yerleştirilmeye çalışılmıştır. Halbuki, Türkiye'nin ve Türki
ye insanının en acil sorunu, özelleştirme konusu değildir; tam tersine, gerek koalisyon protokolün
de ve gerekse hükümet programlarında yer alan demokratikleşme konusu, bu özelleştirme konu
sundan daha öncelikli idi. 
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Bunun en açık ifadesi, Koalisyon Hükümetinin ilk kuruluşunda, Koalisyonu oluşturan iki par
ti -Doğru Yol Partisi yüzde 27, SHP yüzde 21 olmak üzere- toplam yüzde 48'lik bir oy potansiye
line sahip olmalanna karşın, koalisyon protokolünde ve hükümet programında demokratikleşme 
konularıyla ilgili iddiaların yer alması sonucu, kamuoyundan çok büyük bir destek almış ve ilk ya
pılan tespitlerde, o günkü koşullarda başka partilere oy vermiş seçmenlerin bile desteğini alarak, 
kamuoyundaki desteğini yüzde 76'lara kadar çıkarmıştı. Tabiî, bunun en önemli sebebi, demokra
tikleşme konusunda yer alan iddialardı; ama, ne yazık ki, Hükümetimiz, bu gerçeği görmezlikten 
gelerek ve özelleştirme konusunda estirilen havaya kendisini kaptırarak, özelleştirme konusunu, 
gündemin ilk sırasına almış ve bu konu, tüm kamuoyuna da mal olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu propaganda bombardımanı öylesine etkili oldu ki, toplumumuzun he
men hemen tüm kesimleri, "özelleştirme olmadan, toplumsal gelişme sağlanamaz" görüşünü, tar
tışmasız olarak kabul etme noktasına geldi. Tabiî, burada medyanın tutumunu ve katkısını da unut
mamak gerekir. Sakın yanlış anlaşılmasın, burada sadece basınımızı suçlamak istemiyorum. Basın, 
var olan havayı yansıtıyor; ama, basının değerli temsilcileri bizleri bağışlasınlar, bu konuda yazıp 
çizenler, kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdılar gibi geliyor; çünkü, kamuoyumuz öylesine koşul
landırıldı ve basın ve medya tarafından öyle şartlandırıldı ki, özelleştirmeye karşı çıkmak, neredey
se vatana ihanet anlamına geldi. 

Sayın milletvekilleri, toplum olarak ilginç bir özelliğimiz var: Bir şeyleri zaman oluyor, göğe 
çıkarıyoruz; zaman oluyor, göğe çıkardıklarımızı, yerin dibine batınyoruz; rezil olma ile vezir ol
ma sının, kaygan zeminde bir gidiyor, bir geliyor. 

Hatırlamaya çalışınız, aradan çok zaman geçmedi; KİT'ler, 1980Tİ yıllara değin, kalkınmanın 
simgesi olarak gösteriliyordu, gösterişli törenlerle temeller atılıyordu ve yeni bir KİT devreye gir
diğinde, toplum olarak, âdeta bayram yapıyorduk; bugün ise, bunlan, kambur ilan ederek ve tüm 
kötülüklerin anası olarak göstererek elden çıkarmaya çalışıyoruz. Acaba, çok mu duygusal bir top
lumuz? Çağdaş toplumlann vazgeçilmez unsuru olan toplum aklı veya diğer bir adıyla, kamu sağ
duyusu kavramıyla toplumumuz ne zaman tanışacaktır? İşte, SHP Grubu olarak, demokratikleşme
de ısrarlı tutumumuz, bir ölçüde, bu toplumsal aklı oluşturmak ve onu geliştirecek zemini hazırla
mak içindir. 

Akıl yürütme, düşünce üretimiyle olur. Düşünceyi yasaklarsanız, akıl yürütme nasıl olacaktır? 
Düşünmeden akıl yürütürüz derseniz, karnınızdan konuşmuş olursunuz. Sağlıklı toplumlar, kann-
dan konuşmanın olmadığı toplumlardır. Geliniz, Yüce Meclisimiz bu olaya el koysun ve demokra
tikleşmeyi gündemimizin birinci sırasına alalım. 

Siz, olumlu şeyler üretirseniz, olumlu şeyler yaparsanız, medya buna nasıl kayıtsız kalabilir?! 
İşte, o zaman, göreceksiniz ki, medya da bunu kamuoyuna yansıtacaktır. Hem demokratikleşme 
adına bir şey üretmeyeceğiz hem de her gün medyadan şikâyetçi olacağız; bunu anlamak mümkün 
değil! 

Sayın milletvekilleri, kamuoyunda "demokratikleşme paketi" olarak bilinen ve gerçek anlam
daki demokratik anlayışlanmızın ve çözümlerimizin sadece küçük bir parçası olan, 18 Mayıs tarih
li demokratikleşme paketiyle ilgili olarak, geliniz, hep beraber somut adımlar atalım ve cumhuri
yetin en büyük reform paketi olarak bu yasaları çıkaralım ve bu onum, bugünkü milletvekilleri ola
rak -hangi partiden olursanız olun- hep birlikte paylaşalım. 
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Değerli milletvekilleri, demokrasi, maddî bir birimle ölçülemeyecek kadar yüce ve kutsal kav
ramdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde de demokrasi, maddî birimle ölçülemez. 

Bakınız, birileri çıkıp, her gün, özelleştirmenin geç yapılmasının maliyetlerini anlatıyor ve ka
muoyuna "özelleştirme hemen şimdi olmalıdır" mesajını veriyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi soruyorum bu birilerine: Neden, bize, demokratikleşmenin geç 
kalmasının hesabını vermiyorsunuz, hesabını yapmıyorsunuz? 

Bakınız, birilerine, sıcağı sıcağına bugün değerli bir arkadaşımız, bir milletvekilimiz tarafın
dan yapılmış ve kamuoyuna, basına, basın toplantısıyla açıklanmış hesabın sonuçlarını veriyorum. 
Umuyorum ki, bu birileri, bu rakamlari öğrendiği zaman, belki, gönül rahatlığıyla demokratikleş
meyi hemen şimdi yapalım diyebilecekler. Yapılan bu hesaba göre, demokratikleşmemizin maliye
ti, yılda 445 trilyon Türk Lirası, ayda 37 trilyon, haftada 8 trilyon, günde 1 trilyon 24 milyar, saat
te 51 milyar liradır. Peki, birilerinin hesabına göre de özelleştirmenin maliyeti ne kadar; yılda 70 
trilyon, ayda 5 trilyon 834 milyar, haftada 1 trilyon 374 milyar, günde 192 milyar, saatte 8 milyar 
lira. Fazla yorum gerektirmiyor; takdirlerinize sunuyorum. 

Üstelik, özelleştirme hesabında, biraz da şişirmeler söz konusudur. Özelleştirme maliyeti ola
rak gösterilen personel harcamalarının bir kısmı devlete vergi olarak dönmektedir. Nedense, bu 
nokta, bilinçli bir şekilde gözardı edilmekte ve devletin bir eliyle verip diğer eliyle aldıkları hesa
ba katılmamaktadır. 

Ayrıca, karıştırılan bir diğer nokta, özelleştirmenin maliyetini oluşturan faiz ödemelerinin, 
transfer ödemeleri olduğu unutularak, toplumsal bir maliyet olarak sunulmasıdır. Halbuki, faiz öde
meleri, toplumun bir cebinden çıkmakta diğer cebine girmektedir. Demokratikleşmenin maliyetin
de böyle bir şey mümkün mü; hayır, kaybeden, herkes olmakta ve harcanan paralar, uçup gitmek
tedir. Halbuki, faiz ödemelerinde sadece gelir dağılımı bozulmakta, toplumsal bir kayıp söz konu
su olmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tasarıya geçmeden önce bir noktaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında ortağımızın, muhalefetle bir 
olup, değişiklik önergeleri getirmesi ve bunların kabul edilmesi, demokrasimiz açısından şık bir ta
vır olmamıştır. Bu değişiklikler, zaten Genel Kurulda tekrar görüşülecektir. Ortağımız, iyi niyetle 
ve ülkenin hayrını düşünerek, böyle bir girişimde bulunmuş olabilir. Niyet ne olursa olsun, gerek
çesi ne olursa olsun, ortaya çıkan tabloyu savunmak mümkün değildir. Bunları söylemek durumun
dayız. Bunları görmezlikten gelmemiz mümkün değildir. Bunu, kendi tabanımıza anlatmayı bıra
kınız, kamuoyuna anlatabilmemiz bile son derece güçtür. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tasarının değerlendirmesine geçebiliriz. Bu tasarı, eski haliyle iç
sel tutarlılığı, bütünlüğü olan ve Koalisyon Protokolüne uygun bir tasarı idi. "Tasan idi" diyoruz; 
çünkü, bu bütünlük ve tutarlılık büyük ölçüde zedelenmiş ve bu arada Hükümet Protokolü de kıs
men delinmiştir. Önergelerle "yeniden yapılandırma" sadece kelime olara', değil, içerik olarak da 
tasandan çıkanlmıştır. 

Yeni tasarıdaki "özelleştirmeye hazırlık" kavramı, aynı içerikte bir kavram değildir. Yeniden 
yapılandırılan ve verimli hale getirilen KİT'lerin, yeni statülerinin ne olacağını Özelleştirme Yük
sek Kurulunun takdirine bırakmak daha uygun bir düzenleme idi. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Yanında mısınız, karşısında mısınız?.. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- "Özelleştirmeye hazırlık" kavramı ile bu seçenek tamamen dev
re dışına çıkanlarak, hükümet protokolünde "KİT reformu programı, yaygın ve hızlı özelleştirme 
programıyla birlikte yürürlüğe konulacaktır" denilmektedir. 

2 inci Protokolün 11 inci sayfasında yer alan "yeniden yapılandırma" tasandan çıkanldığına 
göre, Yüce Meclisin huzurunda Hükümetimize soruyorum: KİT reformu nasıl yapılacaktır, kim ta
rafından yapılacaktır? KİT reformu programı olmaksızın, özelleştirme programının yürürlüğe ko
nulması, açıkça, protokolün delinmesi anlamına gelir mi, gelmez mi? Bu konuya Hükümet adına 
cevap verecek olan Sayın Bakanımızın net bir cevap vermesini bekliyorum. 

Bir diğer önergeyle "Eximbank hariç, tüm kamu bankalarının, iki yıl içerisinde özelleştirme 
işlemlerinin tamamlanacağı" ifade edilmektedir. Niçin Eximbank dışanda tutuluyor; çünkü, bu 
banka, bir ihtisas bankasıdır. Ancak, Ziraat Bankası ve Halk Bankası da birer ihtisas bankası olma
sına karşın, bu bankalar kapsam dışında tutulmamıştır. Bu, önergenin taşıdığı mantıkla çelişmekte
dir. Aynca, bankalann süratle özelleştirilmesinin sağlanması, tasarının 2 nci maddesinin (d) fıkra
sı ile çelişmektedir. 

Bilimsel çalışmalar, bankacılık sektöründe oligopolcü bir yapının mevcut olduğunu göster
mektedir ve devletin bu piyasada önemli bir payı bulunmaktadır. Bankacılık piyasası çok sayıdaki 
banka tarafından paylaşılmaktadır. Devletin antitekel yasası çıkarılmadan ve bunun uygulama so
nuçlan görülmeden, bu sektörden süratle çıkanlması, özel tekellerin daha da güçlenmesini birlikte 
getirecektir. 

Tasannın 2 nci maddesinin (f) fıkrası, bu tehlike hissedildiği için palyatif bir çözüm olarak dü
zenlenmiştir ve (0 fıkrasına "olabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önleneceği..." şek
linde bir ifade konulmuştur. 

Bankalan süratle özelleştirerek tekelci yapının olumsuz etkilerini -üstelik çıkmış bir antitekel 
yasası yokken- bertaraf etmek mümkün değildir. Ola ki, böyle bir yasa çıkmış olsa bile, bu yasa
nın üstünlük kazanması çok uzun bir zaman alacaktır. Dünya örnekleri, yasaya rağmen tekelleşme
nin kolayca önlenemediğini göstermektedir. Bunu, deneme-yanılma gibi bir yöntemle yeniden ya
şamanın bir anlamı yoktur. 

Durum bu iken, aceleci tutuma niye ihtiyaç duyulmaktadır? Yasa tasansı, özelleştirmenin alt
yapısıyla ilgili yapısal düzenlemelerin zaman alacağı gerekçesiyle, süre tahdidi getirmezken, geçi
ci maddeyle buna neden tevessül edilmektedir; bunu anlamak da mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, yararlı görmediğimiz değişiklik önergelerini değerlendirmeye devam 
ediyorum: Tasannın, 6 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki değişikliği de olumlu bulmuyoruz. Bu 
düzenleme, çalışanlar arasında ayrıcalık yaratmaktadır. Eski tasandan "Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri ve bağlı ortaklıklarında" kelimeleri çıkarılarak, buralarda çalışanların, idarede sözleşmeli perso
nel olarak çalıştmlma olanakları kaldınlıyor. Aynca, esas yardımcı olabilecek elemanlar, bu kurum 
ve kuruluşlarda çalışanlardır. Bu kişilerin kamu işletmeciliği konusunda uzmanlıklan bulunmakta
dır ki, ancak, bu önergeyle önemli bir beşeri sermaye unsuru, böylece devre dışı bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, eski tasannın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan "kamu hiz
meti" tanımı yeni tasanda yer almamaktadır. Böylece, konu, muğlak hale getirilerek yoruma açık 

- 2 5 4 - . 



Tl îJv îM. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 4 

bırakılmaktadır. Bunu da doğru bulmuyoruz. Eski tasarıda, değer tespiti komisyonu, karar verme 
yetkisi olan tek organ iken, yeni düzenlemeyle, özel bağımsız ihtisas kuruluşları, bu komisyona al
ternatif organ haline getirilmektedir. Halbuki, bu kuruluşlar, istişari organ niteliğindedirler. Bunla
rın uzmanlıklarından yararlanılmak isteniliyorsa, zaten eski düzenleme bu olanağı getiriyordu. Do
layısıyla, istişarî bir organın karar organı haline getirilip seçenek olarak sunulmasını doğru bulmu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer düzenleme, Özelleştirme Fonu denetimini Meclise vermekte
dir. Eski tasanda, bu denetim Sayıştay tarafından yapılmaktaydı. Bu denetimin, Meclis denetimiy
le ikame edilmesi, 832 sayılı Kanuna aykırı bir durumdur. Fonların Sayıştay denetimi dışında tu
tulması uygulamasına geçmişte, gerek SHP olarak biz gerekse ortağımız DYP büyük tepkiler gös
termişti; ANAP, yıllardır bunun için eleştirilmişti. Maalesef, bu düzenlemeyle, geçmiş mücadele
miz her iki parti tarafından da inkâr edilmektedir. 

Bir diğer düzenleme, Kamu Ortaklığı tarafından yüklenilmiş bulunan borçların, ödeme tarih
lerinde Kamu Ortaklığı Fonunca ödenmesini öngörmektedir. Eski tasarıda, konuya ilişkin olarak 
görevlendirilen fon kuruluşu Özelleştirme Fonu idi. Niçin bu fon düşünülmüştü; çünkü, altyapı ya
tırımlarının finansmanı, özelleştirmeden sağlanacak gelirler öngörülerek planlanmıştı. Eski tasan
da, bu yatınmlann aksamaması için Özelleştirme Fonu devreye sokulmaktaydı; yeni tasarıda ise 
Özelleştirme Fonu, Kamu Ortaklığı Fonuyla ikame edilmektedir. Bu, son derece sakıncalı bir du
rumdur. Kamu Ortaklığı Fonunun diğer faaliyetlerine aynlacak finansman olanaklan, bu düzenle
me nedeniyle azalacaktır. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, özelleştirmenin, ülkemize hayırlı olabilmesi için, bu sakın
calı düzeltmelere gerekli müdahaleleri yaparak doğruyu bulacağınıza inanıyorum. Bu vesileyle, bu 
yasanın, ülkemize ve ülkemiz insanlanna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Grubum ve şahsım adına hepinize saygılanmı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Refah Partisi Grubu adına, Ahmet Derin; buyurun, (RP sıralanndan alkışlar.) 

Sayın Derin süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Refah Partisi Grubu adına, 720 sıra sayılı, Özelleştirme Yasa Tasansı hakkındaki görüşlerimizi ifa
de etmek için hüzurlannızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Grubumuz adına şunu vurgulamak istiyorum: Refah Partisi, özel sektörün yanında, 
devletçi bir politika gütmeyen; ancak, devletin de sosyal devlet olma ilkesini zedelemeyecek hiz
metleri de yerine getiren bir Özelleştirmeden yana olduğunu ifade etmek istiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sosyal devlet?!. 

AHMET DERİN (Devamla)- Sosyal devlet... (CHP sıralanndan alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bravo! 

AHMET DERİN (Devamla)- Öncelikle, kamu iktisadî teşekkülleri bu hale nasıl getirilmiştir; 
hakikaten bu KİT'ler bir günah keçisi midir; bütçeye bir kambur mudur; bunlann izahını yapmak 
gerektiğine inanıyorum. 

- 2 5 5 -



T.BJV1JVI. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 4 

1984'lerde başlayan özelleştirme kavramı, 1986 yılında yasalaşmasına rağmen, aradan 10 yıl 
geçtiği halde, büyük bir mesafe katedilememesinin sebeplerini de burada ifade etmek yerinde olur 
kanaatindeyim. 

1970'li yıllarda başlayan, ekonomik krize bağlı olarak giderek güçlenen, yeni libarel anlayış
tan kaynaklanan özelleştirme düşüncesi ve politikalarının yaygınlık kazanması, KİT'lerin, bilinçli 
olarak krizden sorumlu tutulmasına yol açmıştır. Özelleştirme Yasasının çıkarıldığı 1986 yılında 
bile kamu iktisadî teşekkülleri, bütçenin sırtına yük yüklemiyor, zarar etmiyor, kâr ediyorlardı; 
devlet bütçesine katkıları mevcuttu. Bugün için dahi, bilançolarında zarar görülmesine rağmen, 
gayri safî millî hâsılaya katkısı incelendiğinde görülecektir ki, kamu iktisadî teşekkülleri bir kam
bur, bir günah keçisi değildir. Evet, zarar eder haldedirler; ama, bunun sebebi, KİT oluşlarından de
ğildir, mülkiyetlerinin devlette oluşundan değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu özelleştirme modasına iştirak eden Anavatan döneminde başlayan ve 1989 yılından itiba
ren de, kamuoyunu oluşturmak için, adeta sahipsiz bırakılarak -Tansu Çiller'in ifadesiyle- teknolo
jilerini yenilemeyerek, yatırım yapmayarak, Hazineden desteği keserek, yüzde 256'lara varan faiz 
oranlarında -Tansu Çiller'in ifadesi bu- özel bankaların kucağına atılmak suretiyle, kamu iktisadî 
teşekkülleri zarar eder hale kasten getirilmiş ve kamuoyu bu noktada yanıltılmıştır. Bugün için de 
yanıltılmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) ı 

Özelleştirmeyi kabul etmek, yeniden yapılanmada özelleştirmeyi bir araç olarak kabul etmek 
ayrı şeydir, özelleştirmeyi bir amaç kabul ederek, ideolojik bir boyut kabul ederek, adeta, bir dev
let ve kamu düşmanlığı yaparak, siyasî iktidarların başarısızlıklarının faturasını, sadece, bu kamu 
iktisadî teşekküllerine yüklemek hatadır. 

1986 yılında çıkarılan yasa, gerekçe olarak; sermayenin tabana yayılması, serbest piyasa eko
nomisine geçilmesi, rekabetin yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılması esas alınarak, parla
mentodan geçirilmiştir; ancak, benden önce konuşan Işın Çelebi'nin çimento fabrikaları konusun
daki tespitlerine katılmıyorum, bu da bir aldatmacadır. 

Bizzat Kamu Ortaklığı İdaresi uzmanları tarafından hazırlanmış 5 çimento fabrikasına ait ra
por da elimizde mevcuttur. Verimlilik hiçbir zaman artmamıştır. 1989 yılına kadar -onaltı yıl- gay
ri safî millî hâsılaya katkıda bulunduğu gibi, istihdam fazlalılığı olmasına rağmen, bilançolarında 
kâr gösteren çimento fabrikası, Set Çimentoya satıldıktan sonra, 1989 ve 1993 yıllarında verilen -
hem de hiçbir yenileme yatırımı yapmadığı tespitli olmasına rağmen- bilançolarında zarar göster
miş, devlete bir kuruş vergi de ödememiştir. 

Bu 5 çimento fabrikasından, 1 000 işçi çıkarılmış olmasına rağmen, yine de verimlilik artma
mış, hesabı yapıldığında -devlet elinde iken bu 5 çimento fabrikası, 1 000 adet fazla işçi olmasına 
rağmen- aynı tonajda imalatın yapıldığa hiçbir yükselişin, hiçbir verimliliğin olmadığı tespit edil
miştir. 

Bakın, o gün için, bu özelleştirmenin gerekçelerinde, kamu borçlanmasına getirdiği yük ve 
yaptığı zararlar gündeme getirilmiyordu; çünkü, 1989 yılına kadar bu kamu iktisadî teşekkülleri kâr 
etmekteydi. 1989 yılında 1,1 trilyon lira kâr eden bu kuruluşlar, 1990 yılında 920 milyar lira zarar 
etmişlerdir. Kabul edilebilir bu zarar; yüzde 100 enflasyon, yüzde 100 işçi ücretlerindeki artış ne
deniyle, 1 trilyona yakın yapmış olduğu bu zararı normal karşılamak mümkündür; ancak, 1991 yı
lına gelindiğinde, zararın 18 kat artarak, 17 trilyon 625 milyara çıkmasının sebebi, ne istihdam faz
lalığıdır ne enflasyondur ne de buna bir gerekçe bulunabilir. 
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İşte, senelerden beri aldıkları borçlan, 1989 yılında ödeyemez hale gelen siyasî iktidarlar; üre
timi artıramayınca, aldıkları kredileri, turizm teşvikleriyle ihracatçılara kaydırıp, turizm bir türlü 
patlamayınca, ihracatların yüzde 60'ı hayalî çıkınca, kredi taksitlerini bile ödeyemez duruma gel
diğinde, IMF ve Dünya Bankasının sunmuş olduğu reçeteler -aynen Güney Amerika ülkelerinde 
olduğu gibi- Anatavatan İktidarına da sunulmuş. Ancak, sermayeyi tabana yaymak, serbest rekabe
ti yaygınlaştırmak gerekçesiyle 1989 yılında özelleştirilmiş olan 5 çimento fabrikasının bir tekel 
oluşturmasıyla, verimliliği artırmamasıyla ve Anayasa Mahkemesine başvurulmasıyla kamuoyu
nun oluşmadığının farkına varan Anavatan İktidarı, kamuoyu oluşturmak için, kasten bu KİT'leri 
zarar eder hale getirmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulununun 1991 raporlarında zarar gerekçesinin sebepleri, KİT'lerin 
stokları incelendiğinde anlaşılacaktır. KİT'lerin stoklan, enflasyonu da karşılayacak şekildel989 
yılına kadar devam ederken, 1989 yılından sonra -dikkatinizi çekiyorum- 7-8 trilyon mal stokuyla 
hayatiyetlerini devam ettirebilecek olan KİT'ler, öyle bir noktaya getirilmiştir ki, 1991 yılında 37 
trilyonluk stoğa ulaştınlmıştır. Hiç ithalata gerek kalmadığı halde, sadece Toprak Mahsulleri Ofi
sinde 3.5 milyon ton ithalat yapılmıştır. Genel müdür, bu yetkiye sahip değildir. Siyasî iktidar, sa
dece mazeret ileri sürerek, "genel müdürün karanyla bu noktaya gelinmiştir" diyemez, böyle bir 
şeyi gerekçe gösteremez; çünkü, ithalata müsaade edecek olan bakanlıktır, Hazinedir, Devlet Plan
lamadır. 

Hiç ihtiyaç olmadığı halde, dışandan değişken döviz kurlu ithalat yapılmasıyla -hem de ticarî 
mal almak kayıt ve şartıyla- kamu iktisadî teşekkülleri bir finansman darboğazına sokulmuş ve âde
ta kasten özel bankalann kucağına atılmıştır. 7-8 trilyon stokla hayatiyetlerini devam ettirebilecek 
olan bu KİT'ler, 37 trilyonluk stok oluşturmakla, 30 trilyon özel bankalardan kredi kullanmak mec
buriyetinde bırakılmıştır. 1991 yılında -bilançolan inceleyelim, Yüksek Denetlemenin bilanço tu
tarlarına bakalım- bu kuruluşlar 9,1 trilyonluk işletmecilik kân yapmasına rağmen, 27 trilyon faiz 
ödediğinden dolayı, 17 trilyon zarar eder hale getirilmiştir. Bunlan bu hale getirenler, kendi ikti-
darlarındaki ekonomik krizlerden ve çıkmazlardan kurtulabilmek için, bunlan âdeta günah keçisi 
ilan etmişlerdir. Bu kamu iktisadî teşekkülleri, bugünkü 1993 rakamlarıyla bile, gayri safı millî hâ
sılaya, zararının 3 misli katkıda bulunmaktadır. 1992 rakamlan incelendiğinde -çünkü kesin ola
rak ancak 1992 rakamları elimizde- Yüksek Denetlemenin raporları incelendiğinde görülecektir ki; 
1992 yılında KİT'lerin zararlan toplam 26 trilyon, ödediği faiz -yatırımlar için kullandığı kredile
rin faizi hariç, sadece ticaretini, hayatiyetini devam ettirmek için aldıkları kredilere ödedikleri fa
izler- tam 34 trilyon. Yüksek Denetlemenin "KİT'lere Ait Toplu Bilgiler" kitabının 36'ıncı sayfa
sı incelendiğinde görülecektir ki, bu işletmeler 1992 yılında bile 15 trilyon 788 milyar işletmecilik 
kârı yapmıştır. Aynca, üretici fıyatlanyla 85 trilyon 881 milyar, alıcı fıyatlanyla ise 105 trilyon 689 
milyar lira gayri safî millî hâsılaya müspet katkıları vardır. 

Kamu iktisadî teşekküllerinin zararları incelendiğinde de, çok enteresan oranlar görülecektir. 
Özelleştirmeye en çok taraftar olan TÜSİAD raporuna göre, bugün 40 tane ana kuruluş (KİT) 300'e 
yakın da bağlı iştirak ve müessese var. KİT'lerin zararlannın yüzde 79'u sadece 5 kuruluşa ait. Za
rarın yüzde 32'si TEK'e, yüzde 14'ü Demir-Çclik'e, yüzde 13'ü Sümerbank'a, yüzde 10'u Türki
ye Devlet Demiryollarına, yüzde 10'u ise TTK'ya aittir. Bunları incelediğimizde görülecektir ki, 
Sümerbank, KİT zararlannın yüzde 13' ünü kapsıyor. Zarar sebepleri incelendiğinde görülecektir 
ki, yine -hıyanet diyemiyorum- siyasî iktidarların büyük bir gafleti vardır. 
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1987 yılında Anavatan zamanında, Bakanlar Kurulunun çıkardığı bir kanun hükmünde karar
nameyle "Sümerbank devlet ihalelerine iştirak edemez" yasağı getirilmiş, 1987 yılına kadar kâr 
eden Sümerbank, 1987 yılından sonra askeriyeye postal, battaniye bile satamamış, kamu iktisadî 
teşekküllerinin ihalelerine ve devlet ihalelerine iştirak edememiş ve 1992 yılında 6,5 trilyon, 1993 
yılında 12 trilyon, 1994 yılında da, yaklaşık, 18 trilyon faiz öder hale getirilmiştir. Bu kadar büyük 
faiz ödeyen ve zarar eden Sümerbank, 1993 yılında bile işletmecilik kârında. 

Onun dışında, hem Anavatan zamanında hem de şu andaki iktidar, medyanın ve belli işadam
larının desteğinde, milleti yanlış yöne kanalize ettiği için, bir gerçeği daha burada ifade etmek isti
yorum: KİT'lerin kamu sektörü borçlanma gereği oranlan, gayri safî millî hâsılanın yaklaşık yüz
de 2,5'idir. Yüzde 11-12 olan gayri safî millî hâsıla kamu borçlanma gereğininin sadece yüzde 
2,5'ini, yani, 1/4'ünü oluşturan bu KİT'ler, bir günah keçisi değildir. 

Evet, zarar etmektedir; neden dolayı?.. Sistem, tam elli yıldır şu memlekette uygulanan aşırı 
faizci, enflasyonist, az gelişmiş ülkelerde tatbik edilen sömürge tipi kalkınma modellerinin tatbik 
edilmesinden dolayıdır, kötü yönetimlerden, kötü istihdamdan dolayıdır ve genel ahlakî çöküşten 
dolayıdır. Özel bankalarda da hırsızlık, yolsuzluk yapılıyor, özel kuruluşlarda da yolsuzluklar var. 
Kamu iktisadi teşeküllerinde var da, özelde yok mu? Bu, komple, senelerden beri ülkede uygula
nan bir kültür emperyalizminin sonucunda oluşan genel ahlakî çöküşten kaynaklanmaktadır. (RP 
sıralarından alkışlar) 

İşte, KİT'lerin kamu sektörü borçlanma gereği içerisinde yüzde 87'si yine 6-7 tane kuruluş; 
yüzde 16'sı Tekel, yüzde 10'u Toprak Mahsulleri Ofisi, yüzde 11 'i Şeker... Dikkatinizi çekiyorum; 
devletin elinde bugün kalmak mecburiyetinde olan, bırakılan şu kuruluşların oranı, borçlanma ge
reğinin yüzde 43'ünü meydana getiriyor. Yüzde 87'si 7 tane kuruluş; Etibank, Devlet Demiryolla
rı, TEK, Demir-Çelik, Şeker, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel'dir. 

Şimdi, gelelim şu anda önümüzdeki yasa tasarısına. Bakın, bu yasa tasarısı, Özelleştirme Yük
sek Kuruluna ve Kamu Ortaklığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ne yetkiler veriyor; kamunun 
bütün işletmeleri, iştirakleri, taşınmazlarını özelleştirmek. Şöyle, rakamsal olarak aldığımızda, he
sap makinelerinin haneleri bile kafi gelmez. Neler giriyor bunların içine; KİT'lerin müesseseleri, 
işletmeleri, iştirakleri, tüm varlıkları, KİT dışında olup sermayasenin tamamı devlete ait olan kuru
luşlar, kamu iştirak ve kamu paylan, sosyal tesisler, kamplar, belediyenin katıldığı kuruluşlar, özel 
teşebbüse devri mümkün olmayan kuruluşların, malik olmanın bütün yetkilerini de kapsayan çıp
lak mülkiyet haricindeki tüm hakları... Böyle bir özelleştirme yasasına, özelleştirme yasası den
mez! (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Konuşmanızı bitirmeniz için size ek süre veriyorum; buyurun efendim. 

AHMET DERİN (Devamla)- Tasarının anaamacı, tek tek özelleştirmek değildir, rejimi tama
men değiştirmektir. Çünkü, devletin tüm tesisleri toptan gidiyor. 

Bu tasarı başka bir şeydir; lehinde ve aleyhinde konuşulamaz!.. Özelleştirmeyi, özelleştirmek 
için isteyenlerce, devleti küçültmek adına, 24 dairelik özelleştirme idaresi kuruluyor, 430'a yakın 
kadro... Devlet, aslında büyütülüyor. 

Bu siyasî iktidar, aynen Anavatan Partisi gibi, senelerce, tek başına iktidarda olduğu halde, bu 
Parlamentoda 150 milletvekiliyle toplanıp, 114 kişiyle çıkarabilecekleriı bir kanunu... 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Derin, bak, şimdi ayıp ettin. 

AHMET DERİN (Devamla)- ...bugüne kadar çıkarmadılarsa, bu özelleştirmenin ülke menfa-
atına olduğuna hem Anavatan Partisi hem de Doğru Yol Partisi kendi milletvekilleri bile inanmı
yor demektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İnanmış olsalar, Doğru Yol Partisinin 170 
küsur milletvekili var, 150 milletvekiliyle bu Meclise gelir, 114 milletvekiliyle kararını verir, özel
leştirme yasasını, ortağına hiç sormadan bile çıkarabilir. Bakın, Işın Çelebi kürsüde nasıl bir ifade 
kullandı: "Bazı arkadaşlarımızın istememesine rağmen..." Basın organları "istemeyenler, bu özel
leştirmeye evet diyemeyecek olanlar Meclise girmey iversin" diyor. O zaman, bu Parlamentoda 
konsensüs sağlanmamış. Özelleştirme yasasını çıkaran, bu Parlamentodaki milletvekilleri değil; 
bazıları tarafından dikte ettiriliyor; IMF'nin reçeteleri ve sistem arayışı!.. Özelleştirme, yeniden ya
pılanmada bir araçtır, bir süreçtir; ancak, örnek gösterilen ülkelere bakın: İngiltere... İngiltere, özel
leştirmeyi gerçekleştirmiş; ama, bundan önce altyapısı için iki sene çalışmış. 

Serbest piyasa ekonomisi kendiliğinden oluşmaz ki; serbest piyasa ekonomisi antikartel yasa
sıyla, tüketiciyi koruma yasalarıyla, genel işsizlik sigortasıyla, memurlara sosyal haklarını emekli
lik anında da aynen vermekle oluşturulur. Tavuk kümesi bile alamayacak miktarda olan emeklilik 
tazminatını, yüzde 20 değil de yüzde 30 artırıp da, 657'ye tabi çalışanlara sanki rüşvet verir gibi 60 
milyon lira fazla vererek onları emekliliğe zorlayamazsınız. (RP sıralarından alkışlar) Emekli, al
dığı maaşla geçinemediği için, bugün, kimse emekli olmuyor. Yıllarım doldurduğu halde, resen 
emekli yapsanız bile, gidiyor, mahkeme kapılarında, borç para bularak, tekrar görevine iadesi için 
elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor; sadece yüzde 30 artırmakla sosyal güvence tesis edile
mez. 

Sürem dolmak üzere, inşallah her maddede sizlerin karşısına çıkacağım. 

Bakın, bir gerçek daha var: Tüm KİT'lerde yaklaşık 700 bin istihdam var; 265 bin adedi 
657'ye tabi veya sözleşmeli. Bunlar'ne olacak; yüzde 30 tazminat farkını almazsa diğer kuruluşla
ra dağıtılacak. 265 bin memura ödenen bir senelik ücreti toplayınız; bugün KİT'lerin yaptığı zara
rın iki misli olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne yapılmaktadır; bazısında, KİT'lerin üzerindeki yükü 
tekrar devlette bırakarak hem sistem değişikliği yapılmakta hem bu kamu iktisadî teşekkülerinin 
stratejik olanları, yabancı sermayeye, borca mahsuben, peşkeş çekilmekte hem de 1970'lerden be
ri öcü diye takdim edilen sendika ve devlet mefhumları yıkılmaktadır. 657'ye tabi 265 bin memu
ru götüreceksiniz, diğer kuruluşlara, mesela belediyelere yerleştireceksiniz, yer bulamadınız, mer
kez valiliği gibi, bir görev daha ihdas edeceksiniz... Bugün zaten kamunun üzerindeki yük korkunç 
boyutlara ulaşmışken, siz KİT'lerin üzerindeki yükleri devlete yükleyeceksiniz, ondan sonra da, 
holdinglere, bu kuruluşları kâr eder şekliyle peşkeş çekeceksiniz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Yapamayacaklar... 

AHMET DERİN (Devamla)- Özelleştirmeye bunun için karşıyız; yoksa, müdahalenin olduğu 
yerde ekonomi işlemez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN- Sayın Derin, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; size fazlasıyla süre verdim efen
dim. 

AHMET DERİN (Devamla)- Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
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En tehlikelisi de, İngiltere, her KİT için sermaye birikimini oluşturmuş olmasına rağmen, yü-
zelli yıl önce sanayi inkılabını gerçekleştirmiş olmasına rağmen, genel işsizlik sigortası olmasına 
rağmen, Özelleştirme Yasasının altyapısı için iki sene hazırlık yapmış, özelleştireceği her kuruluş 
için ayrı ayrı ilkeler tespit etmiş, kanun çıkarmış ve hepsini Parlamentosundan geçirmiştir. 

Jeopolitik durumu olmadığı halde, İngiltere bile yabancı sermayeye belli tahditler getirerek, 
"yüzde 30'dan daha fazla pay alamaz" demiş. Bu yasa tasarısıyla, 18.1.1954 tarihinde çıkarılan, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci maddesinin (c) bendini, yani, "inhisar ve hususi bir 
imtiyaz ifade edebilen sahalara giremez" ibaresini yürürlükten kaldırarak, stratejik tesislere yaban
cı sermayeyi tamamen sokma çalışmaları vardır ki, bu çok tehlikelidir. Tarih önünde, bir gün bu
nun hesabını bu Parlamentodan soranlar olacaktır. 

Petrol Yasasının eski 6 ncı maddesindeki hükme göre,imtiyaz hakkı olan petrol aramalarında 
25 bin hektardan daha fazlası için arama ruhsatı verilmezken, yapılan bir değişiklikle bu kaldırıl
mıştır. Bugün, bir madenci, bir yabancı sermaye, bu işle iştigal eden bir firma gelse "ben, Türki
ye'nin yüzde 100 ü için arama ruhsatı istiyorum" dese ve ilgili bakana da bunu kabul ettirse, Tür
kiye'nin tüm maden rezervleri, petrol rezervleri bitmiş olacaktır, o kuruluşun, o yabancı sermaye
nin, o çokuluslu sermayenin eline geçmiş olacaktır ki, 1974 yılındaki Kıbrıs Harekâtında, Mobil'in 
bu konuda oynadığı oyunu unutmamamız lazımdır. 

Özelleştirme yasasına, özelleştirmeye karşı değiliz; ama, bu özelleştirme yasasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 

AHMET DERİN (Devamla)- ...hem anayasal açıdan hem de ülkenin güvenliği açısından sa
kıncalar olduğundan; stratejik tesisler -bu, mefhum, her şahsa ve her partiye göre değiştiğinden do
layı- bizzat bu kanun metninde derccdilmediğinden, tespit edilmediğinden dolayı karşı olduğumu
zu ifade ediyor, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun efendim. 

Sayın Kumaş, süreniz 10 dakikadır. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan tarafından verilmiş bulunan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşlerimi ifade edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirme tartışmalarının onuncu yılındayız; 1984 yılından bugüne ka
dar, yani on yıldır özelleştirme tartışmaları devam ediyor ve bu tartışmalar bir neticeye de ulaşmış 
değil. Hani, hep "devlet ciddiyeti" diye bahsedilir; bir kurumu özelleştireceksiniz; ama, bunu on yıl 
tartışıyorsunuz... Bu kurumun zarar etmemesi mümkün müdür değerli arkadaşlar. Yani, "bir yeri 
satacağım" diyorsunuz, "elden çıkaracağım" diyorsunuz; bu durumda, ne orada çalışan personelin 
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ne de yöneticinin, ona doğru dürüst sahip çıkması mümkündür; özel bir dükkânı dahi satacağınızı 
söylerseniz, müşterileriniz azalır. 

Şimdi, ben, kanun tasarısının gerekçelerini üç madde halinde ifade ediyorum: Devletin iktisa
dî faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya ortadan kaldınlması, KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki 
finansman yükünün hafifletilmesi, devletin ekonomiden çekilerek aslî görevini yeterli ölçüde yeri
ne getirebilmesi. 

Peki, saymış olduğum bu üç gerekçe açığa kavuşmuş mudur; devlet, hangi mal ve hizmetleri 
üretecektir? Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekiyorum; acaba, bu konuda, Mecliste, partiler ara
sında, milletvekilleri arasında bir mutabakat var mıdır; devlet hangi hizmeti ve malı üretecektir bel
li değildir ve bu konuda bir mutabakat yoktur. 

Gene, devletin aslî görevinin neler olduğu belli değildir, bu konuda da bir belirginlik yoktur. 
"Bu özelleştirme yasasıyla, devlet, aslî görevine dönecektir " deniliyor; ama, devletin aslî görevi
nin neler olduğu belli değildir. Bunu, İktidar mensupları, özelleştirme yasasını getirenler lütfen say
sınlar. 

Bugün, maalesef, bütün umutlar özelleştirmeye bağlanmıştır. Özelleştirme olmazsa ekonomi
nin çökmesi mukadder olarak görülmektedir, enflasyonu düşürme umutlan buna bağlanmıştır; hır
sızlık ve suiistimalleri önlemenin çaresi olarak da özelleştirme görülmektedir. Anamuhalefet Par
tisi sözcüsü bir değerli saym üyeye göre de, özelleştirme olduktan sonra siyaset temizlenecekmiş. 

Değişik partilere mensup temsilci arkadaşlar, burada, KİT'lerin neden zarar ettiklerini ifade et
tiler. Şimdi "devlet malı satılamaz" diyemeyiz, bunun mantıklı bir gerekçesi yok, böyle bir gerek
çe ortaya koyamayız. Özelleştirmenin altyapısı hazırlanmadan, konu enine boyuna tartışılmadan... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Tartışıldı, tartışıldı... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Ama, bu Mecliste doğru dürüst tartışmadık. 

Mesela, kanun tasansı, 18.10.1994 tarihinde Meclise intikal ediyor, 21.10.1994 tarihinde Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Kanun tasansı, bir roman gibi; ayın 21'inde Plan ve Bütçe 
Komisyonundan çıkıyor, bu tasarının ne zaman geleceği de belli değil, miUetkellerinin hiç birisi bir 
hazırlık yapmadan, konu üzerinde çalışmadan -bugün ayın 26'sı- 6 gün içerisinde Meclise geliyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Konuşuldu... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Konuşmak değil ki, ben kanunu göreceğim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Gazeteler yazdı. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Bizi gazeteler yönetmiyor. 

Batılı kuruluşlann, birtakım bankerlerin, bankalann istekleriyle devlet malı satılamaz. Bütün 
umutlan özelleştirmeye bağlamak yanlıştır. Mesela, bu özelleştirmeden 60 trilyon lira geleceği 
umut ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, repodan 300 trilyon para kazanılıyor; devlet bundan vergi almıyor; dev
let, yüzde 25 vergi almış olsa 75 trilyon eder. 300 trilyonun vergisi alınmıyor; vergisiz kazanç el
de ediyorlar. 
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Şimdi, özelleştirmeden bahsediyoruz; hani adil vergi yasası?!. Adil bir vergi yasası çıkarma
dığımız ve KİT'leri de satıp yediğimiz takdirde, satacak başka bir şey bulamayız. Kamu harcama
larından ve altyapı yatırım ihalelerinden rüşvet urunu kesip atmayan, dürüst yönetimi hayata geçir
meyen bir devletin özelleştirmeyle katedebileceği mesafe çok kısa olacaktır. 

Özelleştirme de her derde deva değildir, çare değildir. Çare nedir; çare, İcra Organın ağır bas
kısı altında bunalmış Meclis gibi, önce, adliyenin gerçekten bağımsız kılınmasına, devletin tüm 
harcamalarının hukukun denetimine alınmasına; devletin ilim, hikmet, fazilet, hukuk ve hak öl
çülerine göre yönetilmesi için mutlaka anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Maalesef, üzülerek 
ifade ediyorum, bu Hükümetin bir Devlet eski Bakanı burada gündem dışı bir konuşma yaparak 
gerçekleri ifade etti, ben de onun konuşmalarına iştirak ettim. Biz bunu yıllardır savunuyoruz. 
Anayasaya ekonomik dayanaklar koymalıyız. Devlet eski Bakanımız, Merkez Bankası Kanununa 
göre para basma yetkisinin Meclise ait olduğunu; ama ne kadar para basacağız diye Meclise hiç 
teklif gelmediğini ifade etti. Ne kadar para basılacağına Meclis karar vermelidir, dışarıdan ne kadar 
borç alınacağına Meclis karar vermelidir. Bugün, Meclis, maalesef, ekonomik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim, size ek süre verdim; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, özelleştir
mede Öyle bir yere getirildi ki, satılsın da kime satılırsa satılsın kanaati hâsıl oldu. Şimdi, PTT'nin 
T'sinin Ermeni orijinli bir Amerikan şirketi tarafından satın alındığını düşünün; bir an düşünün, 
acaba o zaman haliniz ne olacaktır?!. 

Değerli milletvekilleri, devletin ve milletin varlığı ebedîdir, hükümetler geçicidir, gidicidir; 
ama, bugün ülkeler arasında mücadeleler asla durmamıştır, barış ve sulh devamlı değildir. İşte dört 
bir tarafımız ateş çemberiyle çevrilidir; bir tarafta büyük Ermenistan hayali, bir tarafta doğuyu par
çalamak için olanca gücüyle Batılıların Sevr'i yeniden hortlatma hülyaları, işte Ege'de meydana 
gelen kriz... O bakımdan, Türkiye ve Türkiye Devleti güçlü olmak mecburiyetindedir; Türkiye'yi 
güçlü kılmak mecburiyetindeyiz. Evet, devletin satılması gerekli olan birtakım tesislerini satalım; 
ama, "kırk defa ölç, bir defa biç" denilmiştir; son pişmanlık fayda vermez. 

Değerli milletvekillerine saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özelleştirme yasa 
tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. . 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda, son günlerde, önü tıkanan, Türkiye'nin önünü tıkayan 
Hükümet, kof, içi boş bir tartışmayle son kozunu oynamakta, tükenen iktidarına, son bir umutla, bu 
tasarıyla soluk aramakta, bir süredir -biraz evvel de konuştuk- hem özelleştirme hem demokratik
leşme söylemleriyle önüne yeni bir ufuk açma arayışında; ama -bir saat evvel gördük- bir sürgün 
yasasıyla, hak aramanın önüne engel çeken yasayla ilgili tasan, burada, Koalisyon Hükümeti 
tarafından, bir reform tasarısıymış gibi önümüze getirildi ve demokratikleşme paketinin öncü bir 
tasarısı olarak topluma sunuldu. 
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İçi böylesine boş bir demokratikleşme paketiyle, sol, sosyal demokrat, demokratik sol vicdan, 
ne yazık ki, sağ partilerin, önyargılı, ideolojik içerikli özelleştirme saldırısı karşısında yumuşatıl
maya çalışılıyor, "sosyal demokratikleştirilmiş özelleştirme" gibi incilerle, sosyal demokratların 
direnci kırılmaya çalışılıyor; ama, toplum bunları yutmuyor; çünkü, toplum, bu Koalisyon 
Hükümetine artık inanmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, son ondört yıldır, dış dünyaya uyum sağlama çalışmaları 
sürecinde, tekelci sermayeye ve rantiye kesimine tutsak, üretimden, sanayileşmeden, yatırımdan, 
sabit sermaye birikimlerinden kopuk, ulusal birikim ve teknolojik atılım bilincinden yoksun poli
tikalar izlemiştir. Bu dönemin sağ liderlerinin öncülüğünde, sağ partilerin güdümünde, sistematik 
bir şekilde, kamu ekonomik girişimlerine yapılan saldırılar ve izlenen politikalarla, halen, bütün 
sorunlarına rağmen, sanayide üretimin yüzde 30'unu sağlayan bu sistem çökertilmek isteniyor ve 
şimdi, bu tasarıyla, bu kurumların tümüyle teslim alınması hedefleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'ler, yıllardır politik paylaşım aracı oldu, siyasetçilerin arpalığı 
haline getirildi; tekelci sermayeye peşkeş çekildi, teknolojik yenilenme ve rehabilitasyon ihtiyaç
ları gözardı edildi, iç ve dış pazarlarda rekabet güçleri kırıldı; buna rağmen, ben de şaşıyorum, hâlâ, 
nasıl, sanayi üretiminin yüzde 30'unu sağlayabiliyorlar. Şimdi de arkanıza tekelci sermayeyi, 
IMF'yi almış, karşımıza bir kahraman edasıyla çıkıyorsunuz ve bu tasfiye tasarısını, bir reform 
tasansı diye sunmaktasınız. Bunu, kimse yutmuyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, ANAP ile Doğru Yolun bu anlayışta birleşmesini yadır
gamıyorum; ama, sosyal demokrat bir programa sahip SHP'nin, ekonomik bağımsızlığa duyarlı, 
yüksek ücret düzeyinde, ileri teknoloji düzeyinde, sanayileşmiş, dışa açık bir Türkiye'yi savunması 
gereken bir SHP'nin sağın sığ politikalarının peşine takılmış olmasını içime sindiremiyorum, Cum
huriyet Halk Partisi olarak içimize sindiremiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Biz CHP olarak, 24 Ocak ve 12 Eylülle başlayan, Özal'la devam eden, Demirci'den güç alan 
ve Çiller'le isteri boyutlarına taşınan bu oyunu bozacağız; bunda kararlıyız. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme, teknolojide yenileşme, sanayide yeniden yapılanma 
amacıyla yapılırsa bir anlam taşır; ama, son öndört yıldır üretimin, sanayileşmenin, teknolojik 
yapılanmanın dışlandığı bir Türkiye'de, siz, kalkıp "stratejik mal ve kamusal yarar amaçlı hizmet 
üreten tesisleri özelleştireceğiz" derseniz, "siz kime hizmet ediyorsunuz" diye sorarlar adama. 

Eğer, ülkede eşitsizlik rekor düzeylere ulaşmış, tırmanmış ise; doğuda, güneydoğuda; Kas
tamonu'da, Artvin'de, Kelkit Vadisinde bacalar tütmez hale gelmişse ve siz kalkıp buralardaki 
kamu fabrikalarını da satacağız diyorsanız, buralardaki fabrikaları kapatacağız diyorsanız, buralar
da kamu fabrikası bir daha açmayacağız diyorsanız, "Ay'da mı yaşıyorsunuz, yoksa Amerika'nın 
New Jersey'inde, New Hampshire'ında mı yaşıyorsunuz" diye sorarlar size. (CHP sıralarından alr 
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, evet, özelleştirme yapılabilir; ama, özelleştirme, kalkınmada birinci 
derecede öncelikli yörelerdeki tesisleri kapsamak anlayışıyla yapılmamalıdır. Evet, özelleştirme 
yapılabilir; ama, özelleştirme, stratejik mal ve kamusal yarar amaçlı hizmet üreten tesislerin yüzde 
40'ından fazlasını özelleştirme ve bu tesislerin yüzde 30'undan fazlasını yabancılara satma an
layışıyla yapılamaz, yapılmamalıdır. İtalya'nın, İspanya'nın bu alanda gösterdiği özeni, özveriyi, 
dikkati ne diye biz de -hele sosyal demokrat olma iddiasındaki bîr partinin koalisyon hükümetini 
paylaştığı bir ortamda- gösteremiyoruz, anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. 

- 2 6 3 -



T.BJVLM. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 4 

Değerli arkadaşlarım, bu, şaşkın bir yasa tasarısı. Bu tasanda, yabancılara satışta sınır yok; 
ama, üreticilere, kooperatiflere, sendikalara satışta hiçbir öncelik de yok. Bu tasarıda, holdinglere 
öncelikte bir duyarsızlık yok; ama, çay, pancar, süt, kereste üreticisine ve hayvan yetiştiricisine ön
celik göstermekte hiçbir duyarlılık yok. Bu tasan, işte, böylesine bir şaşkın tasarı... Sonra, siz, 
Anadolu'ya gidip, köylüye, "ben, sizin ananızım; ben, sizin bacınızım" deyip oy isteyeceksiniz; bu 
halka yutturarnazsınız. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, "bankalann özelleştirilmesine öncelik vereceğiz" diyeceksiniz; ama, 
son on yılın banka vurgunlarının hesabını veremeyeceksiniz; bunu, kimse yutmaz. Önce, o hesabı 
verin, sonra bankaları özelleştirin. Evet, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bankaların özelleş
tirilmesine vanz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Önce Demirciler hesap versin. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Kapatalım bu vurgun kapılarını; ama, eğer, Ziraat Ban
kasına dokunursanız, milyonlarca köylüyü, tabiat koşullarına ve tefeciye tutsak kılarsınız; Halk 
Bankasına dokunursanız, milyonlarca esnafı, zanaatkarı, tekelci sermayeye mahkûm kılarsınız ve 
demokrasiyi kökünden sarsarsınız. Eğer, bankaları özelleştirecckseniz, sağduyuyu kullanınız. Bu 
iki bankayı, bu katmanlara yönelik ihtisas bankalarına dönüştürünüz ve gerisini açık, şeffaf yön
temlerle özellcştiriniz... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Öyle yapacağız. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Ama, bu, açıklıkla, bu yasa tasarısına yansımış değil. 

Esasında, bu yasa tasansı, bugüne kadar hazırlananlann en iyisi; ama, size güven duymuyoruz; 
siz, bu yasa tasarısıyla, bütün KİTleri, kendi önceliklerinize göre kuşa çevirirsiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, size ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bağlayın. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Teşekkür ederim efendim. 

...tasfiye edersiniz, bunu biliyoruz. O nedenle, bu yasa tasarısının, sizin istediğiniz gibi değil, 
olması gerektiği gibi çıkması için gerekli tüm çabayı ortaya koyacağız. Bu yasa tasansıyla, sadece 
ekonomik tesisler değil, limanlar, yataklı tedavi kurumları, barajlar, benzeri kamusal yarar amaçlı 
hizmet birimleri de tasfiye edilmek, satılmak isteniyor; sermayeye peşkeş çekilmek isteniliyor. Bu 
yasa tasansıyla, sadece ekonominin belkemiği olan KİT'ler değil, sosyal devlet anlayışı da çöker
tilmek isteniliyor ve adında "sosyal" kelimesi bulunan bir parti de bu anlayışa koltuk çıkıyor! İşte, 
biz bunu anlayamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu aymazlığa, seçmenlerin -sol seçmenin- 4 Aralıkta gerekli cevabı 
vereceğine inanıyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bugünkü görüşmelerin başlangıcında da belirttiğim gibi, 
bu tasarı, birçok yönleriyle Anayasaya aykırıdır. Lütfen, yaptığımız önerileri dikkate alınız. Lütfen, 
bu tasanyı, Anayasaya aykın yönlerinden arındırınız. Burada belirtiyorum, aksi halde, Anayasa 
Mahkemesine gitmek, sadece Sayın Hocamız Mümtaz Soysal'ın tekelinde değildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz, bu yasa tasarısının bu halde çıkması durumunda, bunu Anayasa Mah
kemesine götürmek için gerekli tüm girişimleri deneyeceğiz. 
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Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

SİNASİ ALTjNER (Zonguldak)- Yasa tasarısı iyi de, bize güvenmiyor. Yoksa, yasa tasarısına 
bir itiraz yok... 

BAŞKAN- Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Doğan; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; gecenin bu saatinde çok uzun konuşacak değilim. 

Burada, grupları adına konuşan üç arkadaşımız ile şahısları adına konuşan iki arkadaşımızı 
dinledik. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sözlerimin başında belirtmek istediğim husus şudur: Özelleştirme, bu arkadaşlarımız tarafın
dan, Yüce Meclisin, huzurunda layıkı veçhile ortaya konmamıştır ve layıkı veçhile de tenkit edil
memiştir. 

Gönül isterdi ki, muhalefete ve Koalisyona mensup arkadaşlarımız, Mecliste grubu olsun ol
masın bütün partiler, daha önce taslakları gönderilen bu tasan üzerinde çok doyurucu tenkitler yap
sınlar ve biz de bundan yararlanalım. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, dünya, niçin özelleştirme noktasına gelmiştir, bu özelleştirme 
olayı nereden çıkmıştır? Parlamenter olarak hepimiz, önce, dünyadaki değişiklikleri ve gelişmeleri 
izlemek ve bilmek durumundayız. Bugün, 180 devlet içinde, özelleştirmeden bahsetmeyen, özel
leştirmeyi hükümet gündemine almayan bizden başka devlet yoktur ve bütün bu devletler, tüm 
ekonomik arenalarda, özelleştirme konusunda çıkardıkları kanunlarla, yaptıkları uygulamalarla ve 
başarılarla övünmektedirler. 

Şimdi bizim önümüze konan soru şudur: "Siz 1986'da buna başlamışsınız; şimdi nere
desiniz?" Önce etrafımıza bakalım, dünyadaki globalleşmelere bakalım ve dünyadaki sosyalist 
ekonomilerin nereden nereye geldiğine bakalım. 

Özelleştirme olayı, 1980'li yıllarda sosyalist ekonomilerin çöküşü ile başlar... 

AHMET DERİN (Kütahya)- Ne alakası var... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Alakası var; çünkü, sos
yalist ekonomiler, devlet kuruluşlannın, artık, toplumun ihtiyaçlannı taşıyamadığını açıkça ifade 
etmişlerdir. Bakın, bugün, kuzeyinizdeki bir ülkede yaşayanlar, toprağın nasıl özelleştirileceği, 
sanayi kuruluşlarının nasıl özelleştirileceği konusunda büyük çabalar ve büyük güçlükler içindedir
ler. 

Özelleştirme meselesini, sadece, devlet kuruluşlarından kurtarma şeklinde bu Meclisin huzu
runa getirmek de yanlıştır. Eğer bu böyle olsaydı, müesseselerin verimli bir şekilde işletildiğini 
gördüğümüz Fransa'da, özelleştirmeye niçin gerek duyulmuştu? 

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesiyle, Doğu Almanya'daki 6 bin tane işletmenin özelleş
tirilmesi, neden bugünkü Kohl Hükümetinin gündemine üç yıl önce girmişti? Yani, Almanya niçin 
bunu uygun görmüştü? Geçen hafta yaptığımız ziyarette de gördük; devlet kuruluşlarının, bugün-

- 2 6 5 -



T.BJVIJVI. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 4 

kü teknolojik aşamada kendilerini yenilemeleri, teknolojiye ayak uydurmaları, rejim itibariyle 
mümkün olmuyor. Doğu Almanya'daki fabrikalara bakın; 1945'lerin teknolojisiyle üretime devam 
ediyor. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşirken, Doğu Almanya teknolojisi ile Batı Alman
ya'daki teknolojiyi mukayese eden hükümet, ilk iş olarak, Doğu Almanya'daki bütün kuruluşların 
özelleştirilmesini gündemine alıyor ve bunda da başarılı oluyor. 

Şimdi, bu gerçek ortadayken, liberal ekonomi uygulayan başarılı bir ülkede, bir özelleştirme, 
gündemin birinci maddesi haline gelmişken, özelleştirmeyi, bu Meclisin huzurunda, böyle, 
KİT'lerden kurtulma, toplumda açıklık meselelerine gitme şeklinde algılamak yanlıştır. 

Özelleştirme, bugün, küremizde yaşayan 5 milyardan fazla insanın, dünyadaki refahı artırma 
konusunda sanldığı bir yöntemdir ve 60 milyonla refah arayan Türkiye de, bu yöntemi başarıyla 
kullanmak mecburiyetindedir. Hükümet, bu mecburiyeti hissetmiş ve bu tasarıyı, 60 milyon in
sanımızın refahı ve Türkiye'nin büyüme hususundaki gayretlerinin bir gereği olarak huzurlannıza 
getirmiştir. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)- Kim karşı çıkıyor Sayın Bakanım; ne alakası var!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Ben, meseleyi bu şekilde 
ortaya koyuyorum. 

Bakın, bütün dünya, bu kalkınma stratejisini benimsemiştir. Bu stratejiyi, bütün ülkeler, dünün 
sosyalist ülkeleri dahi benimsemiştir. Bunlan müsaadenizle kısaca özetlemek istiyorum: 

Refahın artınlması için, devletin ekonomideki payı küçültülmelidir; birinci stratejik madde bu. 

İkinci husus; kalkınma, istikrar içinde olmalıdır. 

Üçüncü husus; ekonomik korumacılık, çıkmaz bir sokaktır. Ekonomide, büyük işletmeler 
yanında, orta ve küçük işletmelere de önem vererek, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde özel 
sektöre önem vererek, dünyada, bütün ülkeler kalkınma aramaktadırlar. 

İki gün önce, 44 İslam ülkesinin katıldığı İslam Ülkeleri Konferansı, ülkemizde cereyan etti. 
Bütün İslam ülkelerinde, özelleştirme, ittifak halinde kabul edilmiş hükümetleri tarafından. Özel
leştirme konusunda, bugün, "bu kanun eksikti, şuydu, buydu"dan ziyade, muhalefetten beklerdik 
ki, "özelleştirmede Türkiye geri kalmış" desin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Nankörlük etmeyin. 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Evet, bu densin... 

Benim bu sözümü, muhalefetten bu sözü söyleyenler üzerine alacaktır; siz niye almıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlanm, özelleştirme bugün, Türkiye'nin gündeminde, gerçekten çok iyi bir nok
tadadır. Hükümetiyle, Anamuhalefet Partisiyle, diğer muhalefet partileriyle belli müştereklerde uz-
laşılabilen bir noktadadır. Bu bakımdan, bu tasannın, bu noktaya gelmesinde katkılan olan herkese 
teşekkür etmek, Hükümet olarak bizim borcumuzdur; bunu da açıkça söylüyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Karşı çıkan Hükümet ortağınız Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Burada, taşandaki özelleş
tirme ilkelerinden kısaca bahsedeceğim ve sözcülerin gündeme getirdikleri bazı eleştirileri, sizlere 
kısaca cevaplamaya çalışacağım. 

Önce, özelleştirmeyi, toplumun dışında bir olay olarak görmemek lazımdır. Özelleştirme, ön
celikle sosyal, daha sonra ekonomik bir olaydır. Özelleştirme, devletin, bugün, işlettiği kurumların 
şu veya bu şekilde onlardan kurtulma amacıyla, başka şahıslara devredilme olayı değildir. Özelleş
tirme, devletin işlettiği kurumlarda çalışanların haklarına halel gelmeden, onların huzurlarını boz
madan, onların geçimlerini sıkıntıya sokmadan, onları kucaklayarak, bu müesseselerde verimlilik 
arayışıdır; işletme bazında verimlilik arayışıdır, ülke ekonomisi bakımından verimlilik arayışıdır. 
Tasarının hedefi budur. [ANAP sıralarından alkışlar(!)] 

Özelleştirme, A'dan Z'ye kadar şeffaflık içinde yapılacaktır. Arkadaşlarımız tasarıyı okuduk
ları zaman göreceklerdir; özelleştirmeye başlıyorsunuz, özelleştirmeyi tamamlıyorsunuz... Özelleş
tirme, aradaki bütün işlemler dahil, toplumun huzurunda, açıklık ve şeffaflık ilkesi içinde cereyan 
edecektir. 

İkinci bir husus olarak, özelleştirmede, tekelci bir yasanın oluşmamasına da dikkat edilmek
tedir. 

Şimdi, burada denilmiştir ki, "efendim, bu tasanda tekelleşmeyi önleyici neler getirdiniz?" 
Değerli arkadaşlanm, hiçbir ülkenin, uzun boylu, teferruatlı özelleştirme yasalan yoktur. Tekelleş
me olayı, özelleşme hadisesinin daha ötesinde düzenlenecek sosyal bir olaydır. Bugün, tekelleş
meyi önleme konusunda, Yüce Parlamentonun komisyonlarında tasanlar hazırdır, Yüce Parlamen
toya tevdi edilmiştir; buyurun, Genel Kurul olarak, hep birlikte, onlan da çıkaralım. Telif hak-
lannın korunması konusundaki yasa tasansı komisyönlanmızdadır; buyurun, beraber çıkaralım. 

Özelleştirme konusunda, arkadaşlanmız, şunu söylediler: "Efendim, stratejik konularda »Özel
leştirme Yasa Tasansında herhangi bir hüküm yoktur." Bu iddia edildi. Özelleştirme Yasa 
Tasansında, tek tek sayılan stratejik kuruluşlar vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Açık bir hüküm var mı Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Bakın, ben size okuyayım: 
"Türk Hava Yollan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Toprak Mahsul
leri Ofisi, Alkaloit Müessesesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı..." 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bitti mi?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Aynca, tasarı, bunlan 
stratejik müessese saydığı gibi, Özelleştirme Yüksek Kuruluna, memleketin ekonomik durumu, 
memleketin güvenliği ve tekelleşmenin önlenmesi bakımından, stratejik kurvluşlan belirleme yet
kisini de vermiştir. **u' Özelleştirme Yüksek Kurulu da, nihayet, sizin içinizden çıkmış ve milletin 
seçtiği, millete karşı sorumlu olan insanlardan müteşekkildir. Özelleştirme Yüksek Kurulu, mem
leketin güvenliği ve ekonominin gereği olarak, stratejik kurumlar konusunda sizden yetki istemek
tedir; yani, bu konudaki hassasiyetini, Meclisin huzuruna getirmiştir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Meclisi by-pass ediyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Aslında böyle bir iddia, 
Hükümet gereğini ortadan kaldırır; yani, siz, Parlamento olarak, kendinizi, önce Hükümet yerine 
koymak istiyorsunuz. Aynı iddiayı, Hükümet için niçin söylemiyorsunuz? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Siz yürütmeyle meşgul olun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Yanlıştır... Buraya getir
diğiniz iddialarınız gösteriyor ki, bu kanun tasarısını tetkik etmek lüzumunu ve zahmetini dahi gös
termemişsiniz. 

Burada, özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili olarak, tabiî kaynakların sadece işletme hakkının 
özelleştirilmesi söz konusudur; yani, bunların devredilmesi söz konusu değildir. 

Ayrıca, kanun tasarısında, kamu hizmeti gören iktisadî kamu kuruluşlarının, bu özelleştirme 
kapsamı dışında olduğu da, kamu iktisadî kuruluşları tek tek sayılarak belirtilmiştir. Yani, bu tasarı, 
özelleştirmede, Türk toplumunun beklentileri, şeffaflık ilkeleri, tekelleşmeyi önleme ve mem
leketin stratejik ihtiyaçlarına uygun olma konularında azamî hassasiyetin gösterilmiş olduğu, uzun 
bir çalışmanın ürünüdür. Bunu, özellikle huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

Özelleştirme Yasa Tasarısında, hepinizin bildiği gibi, bir yüksek kurul vardır. Burada, şöyle 
söylenmektedir: "Efendim, bu yüksek kurul, kararlarını nasıl alsın?" Özelleştirme Yüksek Kurulu, 
aslında, bugün Türkiye'de uygulanan sözlü bir hukukun, burada yazılı hale getirilmesidir. 

Pek çok arkadaşım hükümette bulunmuşlardır ve bilirler. Para-Kredi Kurulu olarak, Yüksek 
Planlama Kurulu olarak, bu kurullarda, bütün kararlar ittifakla alınmıştır, çünkü, bu kurulların baş
kanları, başbakanlardır. Başbakanların başkanlık ettiği kurullarda, Türkiye'deki sözlü hukuk, it
tifakı gerektiriyor. Hükümet kararlarında, ekseriyet söz konusu mudur; değildir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Oybirliği hangisinde var? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)-Yani, Türkiye'de sözlü hukuk... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Türkiye'de yazılı hukuk var Sayın Bakan; sözlü hukuk yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Efendim, teamül bunu gerektirir. Bu teamülün, 
buraya yazılı olarak yansıtılmasıdır. Burada, aksi dahi alınsa, -onu da huzurlarınızda arz edeceğim-
gene de bu kararlar, teamüller gereği, bu şekilde çıkacalctır. Bundan önce de, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu olarak vardır. Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu 1986 yılın
da kurulmuştur ve bu kurul, bugüne kadar, bütün ANAP hükümetleri döneminde de, bizim 
dönemimizde de ittifakla karar alarak bugüne kadar gelmiştir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Bugün şartlar başka, biraz önce de örneği görüldü. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bunun, bugün gündeme 
getirilmesini de sizin takdirlerinize sunuyorum. Özelleştirme Yüksek Kurulu, hükümete niyabeten 
ve Türkiye'nin sözlü hukuk teamülleri gereği, bugüne kadar, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu 
olarak ittifakla karar aldığı için, tasanda da, bu konuda ittifak halinde karar alınması, devam eden 
bir geleneğin sürdürülmesi için gerekli görülmüştür. 

Burada, Özelleştirme Fonunun kullanımı konusunda da, muhalefetle İktidar arasında uzun 
görüşmeler olmuştur. Bu konudaki hassasiyeti, aslında, Özelleştirme Yasa Tasarısında biz getirdik; 
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ama, bu konuda da yeni ilaveler olmamıştır demiyoruz. Bu konudaki yardımlara ve ittifaklara da 
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 

Özelleştirme konusunda, özelleştirme yöntemlerinin neler olduğu açıkça belirtilmiştir ve 
tasanda vardır. Daha önceki özelleştirmenin yürütüldüğü mevzuatta bunlar yoktur; bunlar, yeni 
yöntemlerdir. Özelleştirme yöntemleri, ihale usulleri, değerlendirme usulleri nasıldır, bunlar yazıl
mıştır. 

Burada, özelleştirme yöntemleri, hepinizin bildiği gibi ve geçmiş yıllarda da uygulandığı gibi; 
satış, toptan satış, kısmen satış, hisse satışı, kiralama, işletme haklannın devri, mülkiyetin, gayriay-
nî hakların tesisi vcsair olaylardır. 

Değer tespitleri konusunda da, "efendim, özel ihtisas müesseselerine niçin gidiyoruz" diye 
burada eleştiri getirildi. Bir hassasiyetin ifadesidir bu. Memleketin, uzun yıllar büyük fedakârlık
larla ortaya getirdiği bu tesisler, layıkı fiyatla üçüncü şahıslara intikal etsin, bu tesislerin değerleri 
doğru tespit edilsin diye, özelleştirmeyle ilgili bu yasa tasarısında gerekli önlemler alınmıştır. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, tasannın en önemli yönü şeffaflıktır ve aleniliktir. 
Aleniyet yönünden bu tasarının neresi eksiktir? Eğer eksiklik varsa, bu konuda, eksik olan husus-
lan tasarıya eklemeye hazınz. 

Tasannın komisyondaki görüşülme şekline de kısaca değinmek istiyorum. Aslında, tasarıyla 
ilgili çalışmalann başlangıç noktasından bugüne kadar, Hükümetimiz, Parlamentoda grubu olan 
partilerle devamlı görüşme arayışı içinde olmuştur. Bu konuda, tasannın hazırlanması sırasında, 
Anamuhalefet Partisiyle önemli çalışmalar yapılmıştır; Refah Partisi Grubu da bu çalışmalara katıl
mıştır. Aynca, Parlamentoda Grubu olmayan partilere de, bu tasarının taslakları gönderilmiştir. 
Aşağı yukarı, bunlar, geriye doğru, üç aylık bir çalışma dönemine tekabül etmektedir. Demek oluy
or ki, Hükümet, özelleştirmeyle ilgili tasannın hazırlanmasında, ta başından beri, toplumun beklen
tilerine uygun olarak, bir konsensüs (uzlaşı) aramıştır. Bugün, tasan, gerçekten, böyle bir uzlaşının 
ürünü olarak huzurlarınıza gelmiştir. 

Burada konuşan arkadaşlarımız, tasanda, Plan ve Bütçe komisyonunda yapılan değişikliklerin 
şık olmadığı, bütünlüğü zedelediği iddiasında bulunmuşlardır. Ben, o toplantılara, Koalisyon 
Hükümetinin bir Bakanı olarak katıldım ve Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişikliklerin, 
Koalisyon Protokolüne ve Koalisyonu teşkil eden partilerin Koalisyon Protokolünde özelleştir
meye ilişkin olarak ortaya koyduktan ilkelere uygun değişiklikler olması konusunda, üzerime 
düşen görevi yaptığımı ifade etmek istiyorum. O nedenle, bu konudaki iddialara, tasannın bütün
lüğünün zedelendiği iddialarına katılmak mümkün değildir. 

Yeniden yapılandırma konusunda bir hususu dile getirmek istiyorum: Yeniden yapılandır
mada, komisyonda yapılan değişiklik, Koalisyon Protokolüne de uygundur. Nasıl; yeniden yapılan
dırma işlemi, Özelleştirme Yüksek Kuruluna görev olarak verilmişti. Yapılan değişiklik.e "yeniden 
yapılandırılacak -yani, özelleştirilmesine gerek görülmeyen- kuruluşlar, ana müesseselerine, esas 
bakanlıklanna iade edilsin. O bakanlık, bunu KİT olarak devam ettirecekse, yeniden yapılan
dırarak, gerekli teknolojiyi koyarak, sermayesini de artırarak gerekli düzenlemeleri yapsın" den
miştir. Yani, bu konuda, tasannın ilkelerine ve koalisyon protokolündeki ilkelerimize aykın bir 
husus görmediğimi belirtmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, özelleştirme, sosyal yanı olan ekonomik bir olgudur. Özelleştirme 
olayını, memleketin menfaatına, ekonomide bir demokratikleşme olayı olarak değerlendiriyoruz. 
Hükümet olarak, huzurlarınıza, uzun çalışmalar sonunda, memleketin menfaatlarını, stratejik ih
tiyaçlarını göz önüne alan ve 60 milyonun, istikrar içinde kalkınma amaçlanna hizmet edecek bir 
yasa tasarısı getirdiğimiz inancındayım. | 

Bu tasarının, bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese, teşekkür ederek sözlerimi tamam
lıyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Devlet Bakanı Ay-
kon Doğan, "keşke, muhalefet iyi hazırlansaydı da biz de yararlansaydık" dedi. Şöyle, tarafsız ol
maya gayret ediyorum; Sayın Ahmet Derin ile Sayın Algan Hacaloğlu'nun konuşmalarını dinleyip 
de "yararlanacak hiçbir şey bulamadım" deniliyorsa, tasan, buradan, gerçekten, yararlanma niyeti 
olmaksızın, gümrükten mal kaçırma misali geçirilmek isteniyor demektir; yâni, bu konuda, biraz 
ciddî olmak lazımdır. (CHP ve RP sıralanndan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, burada uzun boylu tartıştığımız, gecenin bu saatlerine kadar daha ön
ce tartıştığımız, Anayasa Mahkemesinden dönen yetki yasalanyla kıyaslandığında, halen görüş
mekte olduğumuz yasa tasansı, biraz daha iyi, biraz daha, özelleştirmenin -son ayların moda 
deyimiyle- evrensel ilkelerine uygun bir tasan. Bunda da, itiraf etmeliyim ki, Anamuhalefet Partisi 
ANAP'in katkısı bir hayli fazla. 

Şimdi, sayın hocam, SHP'nin sevgili Genel Başkam Murat Karayalçın "bizim katkımız, bizim 
katkımız" dedi. Hatta bu tasanyı -her ne demekse- "sosyalize ettik" dedi; ama, ben, şöyle, tasarının 
eski haline bir bakıyorum; eğer, sosyalize etmekten kasıt, meselenin sosyal boyutu idiyse, çalışan-
lann haklan, devletin yetmiş seksen yıllık malı, mülkü idiyse, tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonun
da, ANAP'in müdahalesinden önce tam bir vahşet manzarasıydı. ANAP'ın müdahalesiyle vahşet 
önlendi. Şu anki durum bir facia; vahşet değil; ama, facia. Biraz daha düzelmiş vaziyet. 

Bu tasan, iki nedenle, çok vahim ve burada, ben, kendi payıma 50-60 kere bu kürsüye çıkmak 
zorunda kalacağım. Lütfen, yararlanmaya gayret etsinler. Engelleme amacıyla çıkmayacağım. Ger
çekten, kritik noktalarda anlamlı düzeltmeler yapma gayreti içinde, arkadaştanmızla birlikte 
çıkacağız bu kürsüye. Faciayı da belki biraz daha düzeltebiliriz. Bunun için, yararlanmaya niyet 
edilsin, önemli olan niyet. 

Neden yararlanma ihtiyacı var. İki nedenle dedim. Bir, bu tasan, dünya deneyimine, dün
yadaki özelleştirme deneyimine; yani özelleştirmenin, oluşmuşsa, evrensel ilkelerine uymuyor. 
Neden uymuyor; mülkiyeti tabana yaymak diye bir kaygısı yok. Var mı; yok. Ee, çalışanlara ön
celik diye bir kaygısı, bir niyeti var mı; yok; ama, bunlar, evrensel ilkesi özelleştirmenin. Avrupa 
Adalet Divanının kararlanna geçmiş evrensellik. Böyle bir niyet bu tasanda yok. 

Kamu mallannın değerine satışı -hele hele, şu arsalan filan var ya- diye bir kaygı yok. Ör
neğin, el değiştirmeyi, özelleştirmeden sonra önlemek. Bu, çok önemli. Devrin Başbakanı, bakan-
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lan, anamuhalefet partisi de hatırlayacaklar, galiba Trabzon'da bir çimento fabrikası vardı, teklif
ler komikti. Bu tür tekliflerle muhatap olmamak için, bu tasanda bir şeyler, birtakım değişiklikler 
yapmak lazım. Adam diyordu ki, "fabrikayı, bana, çalışır halde, üzerinde tesisi bulunur halde verir
seniz, ödeyeceğim para 50 milyar. Yıkarsan, arsa diye verirsen, 100 milyar". Bu tasan, kamu mal
larını, devletin yetmiş seksen yıllık birikimini, işte böylesine bir yağmaya kapı aralıyor. Bunu ön
lemek gerekir. 

KİT'leri, müzayede salonunda, açık artırma demiyorum, açık eksiltmeyle satma anlamında bir 
tasan. Oysa, iyileştirme diye bir kavramın olması lazım. Hafifçe bir vardı o kavram. SHP'li ar-
kadaşlanm belki sadece orada savunabilirler. Malî, hukukî dukumunu iyileştirmek gibi bir kavram, 
her şey özelleştirilecekmiş gibi, bir özelleştirmeye hazırlık noktasına çevrildi. KİT'lerin iyileştiril
mesi diye, bir kavram gerekir. Biz, bu yasayı çıkanr çıkarmaz, öyle Sayın Yaramancı'nın, Wall 
Street JournaPa verdiği demeçteki gibi, 1,5 milyar dolan bize sayacak alıcılar beklemiyor; yok öy
le bir şey. Bu KİT'ler çürümeye terk edilmemeli, iyileştirilmeli. 1986 yılından bu yana, özelleştir
me kapsamına aldığımız Kit'leri zarar ettiriyoruz; ettirmemeliyiz. Bunun için, bu tasanda bir şey
ler lazım. 

Anayasa Mahkemesinin kararlanna -ikinci boyut- uymuyor, eksik. Anayasa Mahkemesi, 
kararlannda, tekelciliğe karşı bir içtihat oluşturdu. Ne var tekelciliğe karşı, önleyeceği hangi 
hüküm var? Oluşabilmesine -oluşmasına değil, oluşabilmcsine- engel olmaya çalışmak gibi... Yani, 
tasanda şöyle bir hareket var, başka bir şey yok. 

Bu tasanyla, yabancılaşmaya, hatta, tekelleşmede, bırakın devlet tekellerinin yerine özel tekel
lerin oluşmasına, yabancı tekellerin, hatta, yabancı devlet tekellerinin gelmesine kapı açılıyor. 

Aynca, bu tasannın -itiraf edelim değerli arkadaşlanm- aidi, bir yetki yasası değil; ama, tasan, 
özünde, bu yasama organının yetkilerini, yine bir kurula, o kurul marifetiyle de, Başbakana bağlı 
tek kişilik bir Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devrediyor; yani, bu tasanya verilen her oy "Baş
bakanın atayacağı Özelleştirme İdaresi Başkanı lehine, ben, yasama yetkimden vazgeçiyorum" 
demektir. Eğer, milletvekili olarak, içinize bunu sindiriyorsanız, oylannız hayırlı olsun derim! 

Denetimi: Sıfır... Sayıştayı çıkanyor, Türkiye Büyük Millet Meclisini atıyor. 

Değerli arkadaşlanm, son olarak da bir noktanın üstünde durmak istiyorum: Bu tasanyla ilgili 
İktidar sözcüleri, sık sık "özelleştirme yasa tasansını çıkanrsak, yolsuzluklan önleyeceğiz, temiz 
toplum idealine, hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım atacağız" diyorlar. Üzülerek dinledim 
ki, Sayın Anamuhalefet Partisi de, aynı anlayışa gelmiş. Burada, Anamuhalefet Partisi Sözcüsü, 
yolsuzlukların önlenmesi konusunda, özelleştirmenin, büyük bir silah olduğundan söz etti. 

Değerli arkadaşlanm, sizi bilmem; ama, ben kendi payıma, bunu, bırakın söylemeyi, dinler
ken dahi bir politikacı olarak utanıyorum, dinlerken dahi utanıyorum. Biz politikacıyız, kleptoman 
değiliz. Ne demek?! O KİT'ler orada durursa, bir şeyi mi itiraf ediyoruz; kusura bakmayın, elim
izi çekemeyiz, çalanz mı demek istiyoruz?! Ayıptır bu; böylesine bir haksızlık etmeyelim; ayıptır! 
Başka gerekçeyle savunun özelleştirmeyi. "Biz kleptomanız..." Topluma öyle bir mesaj vermeyin. 
"Biz kleptomanız; alın bunlan elimizden; yoksa, çalanz çırpanz" diye bir gerekçeyi, ne kendime 
ne de bu Yüce Meclis çatısı altındaki herhangi bir arkadaşıma reva bir muamele olarak gör
müyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesini, oylarınıza sunuyorum... 

AHMET DERİN (Kütahya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Karar yetersayısını arayacağız. 

Teklifin maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Kabul etmeyenleri sordunuz mu? 

BAŞKAN- Herhalde kulağınız biraz az duyuyor!.. Ben söyledim; mikrofon, demek ki size ilet
medi!.. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; 

A) Bu maddede belirtilen ye Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan; 

a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri 
ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, 

b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya
rısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka
mu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıkları
nın, iştiraklerindeki kamu paylarının, -

c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylan ile Hazineye ait payların, 

d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlann ve kamu ik
tisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlannın gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğ
ruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylannın, 

e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlanna bakılmaksızın 
her türlü iştiraklerindeki paylannın, 

f) Genel ve katına bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner senmayeli kuruluşlann, mal ve hiz
met üretim birimleri ve varlıklan (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benze;-
ri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirti-
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len kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim birimleri
nin işletilmesi haklarının, 

ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirmelerine iliş
kin esasları düzenlemektir. 

B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak; 

a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun ve "Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kurulmasına, 
görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonların kay
naklan ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 

e) "Özelleştirme uygulamalarına, 

d) "Çalışanların Tasarruflannı Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandınlmasına, 

e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan personel
den özelleştirme uygulamalan sonucu işsiz kalabilecek olanlara malî ve sosyal haklar sağlanması
na, 

f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal hak-
lanna, 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlann mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumlan, limanlar ve benzeri 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu ikti
sadî teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bu
lunan "kamu iktisadî kuruluşları"nın ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimle
ri ve varlıklannın, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu Kanun hüküm
lerine tabidir. Ancak, bu kuruluşlann mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükle
ri kamu hizmetinin esaslanna ve özelliklerine göre ayn kanunlarla düzenlenir. 

BAŞKAN- Komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum: Sayın Komisyon, Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in, Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmişti ve bunun 1 inci 
maddesini kabul etmiştik. Şimdi, burada kabul ettiğimiz o 1 inci madde ile sizin buraya getirdiğiniz 
madde metni arasında hiçbir benzerlik yok. Siz, Komisyon olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kabul ettiği bir kanun metnini, yeni bir metinle düzenleyip getirirken, bu eski metni neden 
nazara almadınız? 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Sana ne yahu!.. Sizi hiç ilgilendirmez! Olur mu öyle 
şey?! 

BAŞKAN- Sana ne olur mu?! Ne demek sana ne?! Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
aynı konudaki kanun teklifinin bir maddesini kabul etmiş. Yani, biz, burada, bildiğimiz şeyleri in
kâr mı edelim? 
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IŞIN ÇELEBİ (İzmir)-Öyle bir kanun kabul edilmedi ki. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Kadük olmuş o. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Buraya gelmedi; ilk defa geldi... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Geri çekildi... 

BAŞKAN- Efendim, o kanun da aynı; Özelleştirme Kanunu Teklifinin 1 inci maddesini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kabul etti, gündemde duruyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim, bir dakika... Konuşalım da şimdi... Bir usul meselesi. Bunlar tutanaklara geçsin de... 

O teklifin 2 nci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlandı... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
Genel Kurula mı soruyorsunuz, Komisyona mı? 

,- BAŞKAN- Efendim, size soruyorum tabiî. Arkadaşlar her şeye itiraz etmeye alışmışlar da. 

Aynı mahiyetteki kanun teklifinin 2 nci maddesinin de müzakereleri tamamlandı, oylama 
yapılmadı. Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak eskiden kabul ettiğiniz Özelleştirme Kanunu 
Teklifiyle ilgili o raporunuzun 1 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edildi. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Hangi kanunu kabul ettik Sayın Başkan? 

NECMİ HOŞ VER (Bolu)- Onlar ayn kanunlar. 

BAŞKAN- Efendim, ayn kanun değil, aynı kanun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakika... Mikrofonu açayım. 

Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
bahsettiğiniz, kanun teklifi idi ve o, geri çekilmiştir. 

BAŞKAN-Hayır, çekilmedi... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Bu, apayrı bir 
kanun tasarısıdır; bahsettiğiniz yasa teklifiyle bir ilgisi yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Sözcü, bakın, özelleştirmeyle ilgili, o da kanun teklifi, bu da kanun teklifi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Kanun tasarısı 
bu efendim. 

BAŞKAN- Hayır, nasıl "tasan" efendim?! Üstünde ne yazıyor? Burada "tasan" mı yazıyor ar
kadaşlar? ("Burada tasan yazıyor" sesleri) 

Arkadaşlar, bakın, ciddî bir mesele var burada. Türkiye Büyük Meclisinde bir konudaki kanun 
teklifinin 1 inci ve 2 nci maddeleri kabul ediliyor; ondan sonra bu konu Plan ve Bütçe Komis
yonuna tekrar gidiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi bir tarafa bırakılıyor, aynı konu
da yeni bir kanun metni geliyor. Şimdi, ilk kabul ettiğimiz bu kanun metni ne olacak? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
bu, daha başka maddelerden oluşan bir kanun tasarısı; diğeriyle, bir maddesinde çakışmalar ola
bilir; ama, o bahsettiğiniz, geri çekilmiştir; bu kanun tasarısıyla bir ilgisi, bir alakası kalmamıştır. 

BAŞKAN- Hayır; bakın, ikisinde de son kısım "Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine" şeklinde. Aynı şey; yani, Plan ve Bütçe Komisyonunca, Meclisin 
bu konudaki iradesi nazara alınmadan bunun düzenlendiğini tutanaklara geçirmek ve ileride il
gililerin bu konudaki bir fiilî durumu fark etmelerini sağlamak için söylüyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Teşekkür eder
iz Sayın Başkan. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Komisyon geri çeksin. 

BAŞKAN- Efendim, o kanun teklifi de 29 uncu sırada. Aynı konuda, aynı komisyonun ver
diği bir rapor vardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 inci maddesini kabul ettiği o kanun tek
lifinin 2 nci maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Meclis tatile gir
meden önceki durum buydu. Şimdi ise, ortada, ne İçtüzüğe ne Anayasaya uyan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin daha önce verdiği iradeyi yok eden bir durum var. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)- Sayın Başkan, geneli üzerinde niye görüşme açtınız? O, tamamen 
ayrı bir teklif, imzalan da ayrı... 

BAŞKAN- Efendim, 1 inci maddede var, genelinde yok. 

Efendim, ben Komisyona sordum; ama, Komisyon... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kanım, aynı teklifi görüşmüyoruz. Komisyonumuza, Başkanlıkça havale edilen yeni bir kanun 
tasarısı ve kanun teklifini birleştirerek, apayrı bir şekilde görüştük ve gündeme girdi. O, gündem
de sırasını bekleyecektir; elbette, usul budur, gündemde sırasını bekleyecektir. 

BAŞKAN- Efendim, usul değil de, yani bir daha emsal teşkil etmesin ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin iradesi boşa gitmesin diye ben burada bunu söylüyorum. Bakınız, kabul edilen mad
dede "Amaç, kapsam ve ilkeler..." 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, önünüzde bulunan tasan ve teklif üzerinde konuşmalar yap
tığına ve maddelerine geçilmesine karar verdiğine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine 
aykın bir durum yoktur. Siz takdim ettiniz, bitti... 

BAŞKAN- Sayın Saraçlar, ben takdim ettim; bir şey demiyorum. 

Bakınız, o teklifin yalnız 1 inci maddesi kabul edilmiş. O bakımdan, ben, bu durumu Genel 
Kurulun bilgisine arz ediyorum; yani, ben, durumu Genel Kurulun bilgisine sunayım da; yann öbür 
gün, bu konu atlatıldı denilmesin. 

Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, Yüce Meclise Grup Başkanvekili ar
kadaşlar tarafından bir kanun teklifi sunulmuştu. O kanun teklifinin 1 inci maddesi kabul edildik
ten sonra, araya bir de kanun tasansı girdi. O kanun tasansı da Plan ve Bütçe Komisyonuna gidin
ce; Plan ve Bütçe Komisyonu, kanun teklifini geri aldı, ikisini birleştirerek müzakere etti ve bu 
ikisini birleştirerek yaptığı müzakerede, Genel Kurulda kabul edilmiş olsa dahi, kanun çıkmamış 
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olduğu için, madde üzerinde tasarrufta bulunabilir, değişik bir metni yazabilir; teklif üzerinde 
yapılan müzakerelerde Genel Kurulun kabul ettiği metni de alabilir, tasandakini de esas alabilir 
veya ikisini birleştirerek yeni bir rapor halinde de getirebilir. Netice olarak... 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, siz o kadar yanlış şeyler söylüyorsunuz ki; ben, Genel Kurulun 
bilgisine; yani, Genel Kurulda... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Bugüne kadar aklın neredeydi?! 

BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar... Rica ediyorum... 

Genel Kurulda kabul edilmiş bir maddeyi Komisyon nasıl değiştirebilir?! Mümkün değil. 

HÂŞAN KORKMAZCAN (Denizli)- Geri aldıktan sonra değiştirir. 

BAŞKAN- Geri aldıktan sonra değiştiremez, orayı da geriye alamaz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Birleştiremez de, o zaman. 

BAŞKAN-Değiştiremez. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- O zaman, raporun müzakeresine başlamamanız gerekir
di. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, zatı âliniz diyorsunuz ki, "bu durumu Yüce 
Meclisin bilgisine sunuyorum." Şimdi Yüce Meclis bilgidar olmuştur; devam edin. 

BAŞKAN- Tamam efendim, devam edeceğiz; arkadaşımız itiraz etti; ama, yanlış söyler söy
lüyor. 

Efendim, bu konudaki tartışmayı kesiyorum. 

1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, grupları adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk 
Maruflu; şahıslan adına, Algan Hacaloğlu, Uluç Gürkan, Ziya Halis, Engin Güner, Emin Kul, Ök-
keş Şendillcr, Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

I 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Size de söz vereceğim efendim; ancak, grup adına Sayın Maruflu'ya söz veriyoruz; 

zaten grupların önceliği var. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkanın biraz evvel ifade ettiği hususla ilgili olarak, ben, yaşanan bir olayı an
latacağım. Gerçekten, geçen hafta salı günü saat 11.00'de bizim elimize geçen metin ve yine, geçen 
hafta cuma günü, Turhan Tayan, İhsan Saraçlar ve Nevzat Ercan tarafından imzalanan bir kanun 
teklifi olarak geçen metin, tam, Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışmalara başlarken, bilindiği gibi, 
malum zatın imzalaması sonucunda bir hükümet tasansı haline dönüşmüştür. Sayın Dışişleri 
Bakanı lütfetmişler, o değerli imzalarını eksik etmcmişler(!) ve yasa teklifi de, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, bir kanun tasansı halinde ele alınmıştır. 

\ 
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Biz, Anavatan Partisi olarak, bu yasa teklifi -daha sonra, tasarısı- elimize geçtiği zaman, çok 
dikkatli bir tetkik yaptık. Çünkü, özelleştirme konusu, Anavatan Partisinin, 1984 yılından beri, ik
tidarda olduğu sürede, sürekli üzerinde durduğu ve ekonominin gelişmesine en önemli katkıları 
yapabilecek olan bir enstrümandı. Yani, özelleştirme fikrinin asıl sahibi, Anavatan Partisidir. 

ALİ ESER (Samsun)- Hayırlı olsun!.. Hayırlı olsun!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla)- Bunu teslim etmekte yarar vardır; ancak, ben, burada, biz

den evvel konuşan gerek Hükümet üyesi arkadaşlarımızın gerekse diğer milletvekili arkadaş
larımızın ve grup sözcülerinin j biraz uzun sürmüş olsa da, Anavatan Partisinin 1984 yılında ortaya 
attığı fikre gelmiş olmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hani, tabiri caizse, 
"jeton düştü" derler ya; jeton on sene sonra düştü; ama, yine de düştü; onun için memnuniyet 
duyuyorum. Bugün bu Mecliste, Hükümet grupları, özelleştirmeyi müdafaa eder, hatta sahip çıkar 
duruma geldiler; bu, güzel bir aşama; yavaş da olsa, güzel bir aşama. Yavaş da olsa diyorum; çün
kü, değerli milletvekilleri, gerçekten bazı arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi -bazı arkadaş
larımızın da karşı çıktıkları gibi değil- özelleştirme, bugün dünyada, hakikaten, özellikle gelişme 
yolundaki ülkelerde, hatta gelişmiş ülkelerde, üzerinde önemle durulan bir enstrüman. 

Yine, bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bugün Doğu Almanya-Batı Almanya birleşmesin
den sonra, Almanya'da, "Truant" denilen özelleştirme idaresinin, bir anda, 33 bin şirketi özelleş
tirdiğini görüyoruz ve Alman Hükümeti, bundan fevkalade memnun. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, "Helmut Kohl, son seçimlerde bu özelleştirmeden dolayı puan 
kaybedecek" denildi; tam tersine, puan kaybetmedi. Özelllcştirme, Almanya'da bugün, toplumun 
her kesimi tarafından kabul edilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkan, Divan eksik, Divan üyesi arkadaşlarımız neredeler? 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Arkadaşlar, Divan Kâtiplerinin olmaması, benim günahım değil ki. Arkadaşlar benden izin al

madan çıkıp gidiyorlar. İsterseniz birleşimi kapatayım... 
AHMET SAYIN (Burdur)- Siz tamamlayacaksınız Sayın Başkan. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, o zaman, sen kendini saydırmıyorsun 

demektir. 
BAŞKAN- "Saydırmıyorsunuz" ne demek efendim?! 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- İstifa edin... Kâtibi yerinde tutamayan Divan Başkanı olur 

mu?! 
BAŞKAN- Efendim/kimseyi burada zorla oturtacak değilim, değil mi? Gruplar olarak sizin 

de sorumluluğunuzda. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Bu, sana saygıdan mütevellit oluyor!.. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Siz otururken nasıl yerinden ayrılır efendim?! 
BAŞKAN- Ne demek efendim?! Divan Üyesinin yerini terk etmesinin, bana saygısızlıkla ne 

ilgisi var?! 
Peki efendim; bu durumda, birleşimi kapatmamız gerekiyor. 
Kanun tasarısı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek,için, 27.10.1994 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.25 

O— 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası DLH Kontrol Büro Amirliğine ait tesisle

rin TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4955) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Turban Kuşadası Marinası sınırlan içerisindeki Kuşadası-Antalya arası kontrolü sağla
yan DLH Kontrol Büro Amirliğine ait tüm tesislerin Marina Müdürlüğüne 49 yıllığına bedelsiz ola
rak hazine tarafından devredilmesi sözkonusu. 

1. Bu devir işlemiyle ilgili Bakanlığınızın yazılı görüşü nedir? 

2. DLH Kontrol Büro Amirliğinin Marinaya devredilmesi halinde Kuşadası-Antalya arasın
daki kontrolü nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Yoksa, buraları kontrolsüz mü bırakmak istiyor-
sunuz-

3. Bakanlığınızın bu işten kân veya zaran ne olmuştur? 

4. Bakanlığınız niçin bu kontrol bürosunu devretme gereksinimini duymuştur? Yoksa, bu bü
ro Bakanlığınızın sırtında bir kambur mu veya gereken işlevini yerine getiremiyor mu? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlan 21.10.1994 
İnşaatı Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.l 1.0.DLH.0.31.00.00/(14-7)/600-602/18781 
Konu : Bilecik Milletvekili 

Sn. Mehmet Seven'in 
Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 

İLGİ: 20.9.1994 gün ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4955-10936/41346 sayılı ya
zınız. 

İlgi yazınız ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına göndermiş olduğunuz Bilecik Milletvekili Sn. 
Mehmet Seven'e ait soru önergesi, ilgisi nedeniyle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 11.10.1994 
gün ve B.09.0.BHİ.0.00.0025/2-A/2418 sayılı yazısı ile Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Bilecik Milletvekili Sn. Mehmet Seven'in Başkanlığınıza vermiş olduğu soru önergesinde 
özet olarak; Kuşadasmda bulunan Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Kuşadası Kontrol 
Başmühendisliği ve Sosyal Tesis binamızın Kuşadası Marina Müdürlüğüne 49 yıllığına bedelsiz 
olarak hazine tarafından devredilme nedeni sorulmaktadır. 
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Konu Bakanlığımca incelenmiş olup, sözkonusu soru önergesindeki sıraya göre soru ve cevap
lar aşağıda verilmiştir. 

Soru 1 : Bu devir işlemiyle ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? 

Cevap 1: Kuşadası Yat Limanı inşa edilirken gerek bu liman inşaatını ve gerekse yöredeki ya
tırımlarımızı denetlemek üzere iki adet bina inşa edilmiş olup, sözkonusu binalar Maliye Bakanlı
ğınca 1972 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Daha sonra, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınarak 
Bakanlığıma bağlanmasına dair 3322 sayılı Yasa uyannca sözkonusu gayrimenkulde Bakanlığıma 
devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu binalardan birisi halen Bakanlığım DLH İnşaatı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev 
yapmakta olan Kuşadası Kontrol Başmühendisliği yönetim binası, diğeri de sosyal tesis olarak hiz
met görmektedir. 

Turban Genel Müdürlüğü Kuşadası Marina Müdürlüğüne devir işlemleri Maliye Bakanlığın
ca sürdürülen iki binadan, ekli krokide gösterildiği üzere Kontrol Başmühendisliğine ait olanın Ba
kanlığımızda kalmak üzere, sosyal tesis olarak kullanılan binanın Turban'a devredilmesinde Ba
kanlığımca mahzur görülmemektedir. 

Soru 2 : DLH Kontrol Büro Amirliğinin Marinaya devredilmesi halinde Kuşadası-Antalya 
arasındaki kontrolü nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Yoksa, buraları kontrolsüz mü bırakmak is
tiyorsunuz? 

Cevap 2 : Kuşadası Kontrol Başmühendisliği binasının Bakanlığımız uhdesinde kalması için 
son olarak, 18.10.1994 gün ve 18465 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığına girişimde bulunulmuş
tur. 

Bu nedenle, Başmühendisliğimiz denetimlerinin mevcut binadan sağlanmasına çalışılacak 
olup, mümkün olmaması halinde Başmühendisliğimiz için bina kiralanması yoluna gidilecektir. 

Soru 3 : Bakanlığınızın bu işten kân veya zaran ne olmuştur? 

Cevap 3 : Başmühendisliğimiz halen bu binada görevini sürdürdüğünden, Maliye Bakanlığın
ca Turban'a yapılan tahsis nedeniyle Bakanlığımızın şimdilik, bir kân veya zaran bulunmamak
tadır. 

Soru 4 : Bakanlığınız niçin bu kontrol bürosunu devretme gereksinimini duymuştur? Yoksa, 
bu büro Bakanlığınızın sırtında bir kambur mu veya gereken işlevini yerine getiremiyor mu? 

Cevap 4 : Sözkonusu tesis işlevini rahatlıkla yerine getirmesine rağmen bilindiği üzere, 
kamuya ait gayrimenkullerin devir ve tahsis işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılmakta olup, bu 
nedenle de sözkonusu gayrimenkulun Bakanlığımca bir başka kuruluşa devri sözkonusu değildir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

- 2 7 9 -



TJiJVIJvI. B : 2 4 26 .10 .1994 0 : 4 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 18.10.1994 
İnşaatı Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 11.0.DLH.0.31.00.00/(14-7)/600/18465 
Konu : Tahsis 

Maliye Bakanlığına (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) 

İLGİ: a) 10 Ağustos 1972 gün ve 3121-15689/2-72/Şb.4/lMMd. sayılı yazınız. 

b) 22 Mart 1994 gün ve B.l 1.0.DLH.0.00.00/5299 sayılı yazımız. 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Akyer Mevkiinde bulunan ve tapunun 201-
lc/2 pafta, 123 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı 3756,47 m2'lik taşınmaz; kamulaştırma yoluy
la Hazine adına tescil edilmiş ve İdaremizin talebi üzerine de, ilgi (a) yazınızla Bakanlığımız adına 
tahsisi uygun görülmüştü. 

Kamulaştırma amacına uygun olarak mezkûr alan içerisinde, Kontrol Başmühendislik Hizmet 
Binası ile Bakanlığımız ve diğer kamu personelinin eğitim ve dinlenme ihtiyacım karşılamak üzere, 
"Sosyal Tesis Binası" inşa edilmiştir. 

Hal böyle iken, Başbakanlık talimatı ile; bugüne kadar İdaremiz tasarrufunda bulunan 123 ada, 
22 parsel üzerindeki Hizmet Binası dışında kalan "DLH Kuşadası Sosyal Tesis Binasf'nın, Turban 
Genel Müdürlüğüne tahsisi talep edilmiş ve ilgi (b) yazımız ve eki Vaziyet Planına göre de, söz 
konusu tahsis talebinin uygun görüldüğü Genel Müdürlüğünüze bildirilmiştir. 

Bu kerre, Mahallî Teşkilatımızdan alınan yazıda; 123 ada, 22 parsel sayılı 3756, 47 m2'lik 
taşınmaz üzerindeki tesisler (Kontrol Başmühendislik Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Binası) ile 
birlikte tamamının ilgili T.C. Turizm Binası A.Ş. Genel Müdürlüğü adına, 49 yıl müddetle tahsisen 
tasarruf yetkisinin Bakanlığınız Onayı ile verildiği ve bu hususta Aydın Defterdarlığına da, Tapuda 
resmî senet düzenlenmesi için talimat verildiği bildirilmiştir. 

İdaremizin, ilgi (b) de kayıtlı uygun görüşü hilafına, böyle bir işlemin kabullenilmesinin 
mümkün olamayacağı açıktır. Zira, İdaremizin görev alanı içerisindeki Yolcu İskelesi, Yat Limanı, 
Balıkçı Barınağı ve Yanaşma Rıhtımları gibi, o yöredeki tüm liman ve deniz yapılan ile tevsiî 
inşaatlarının kontrollük hizmetleri, bu binadan yürütülmektedir. Daha uzun süre de, İdaremizce 
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar için, söz konusu Hizmet Binasına İdaremizin 
ihtiyacı vardır. 

Bu itibarla, ekli planda gösterilen 2677 m2'lik saha ile üzerindeki Hizmet Binasının, tahsisen 
Bakanlığımız (DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün) uhdesinde bırakılmasına; 1079,47 m2'lik saha 
ile üzerindeki Sosyal Tesis Binasının da tahsisen Turban Genel Müdürlüğü adına tefrik edilerek 
verilmesine ve Tapuda düzenlenecek RESMÎ SENEDİN de bu şekilde tanzim edilmesi için, 
ilgililere gerekli emrin verilmesini arz ederim. 

A. Tahir Dengiz 
Bakan A. 

Müsteşar Yardımcısı 
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2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Van'da Polis Lojmanları inşaatında müteahhite 
fazla para ödendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/4956) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilindiği üzere Bakanlığınız müfettişleri tarafından Van'da 380 daireli Polis Lojmanla
rı inşaatında müteahhite fazladan ödeme yapılarak, devletin 4 milyar 810 milyon lira zarara uğra
tıldığı ortaya çıkanlmış ve Van Bayındırlık Müdürü Hakkı Öney, Yapım 1. Şube Müdürü Fikret 
Hakan ve Kontrol Mühendisi Nizamettin Görentaş kusurlu bulunmuşlardır. 

1. Lojman inşaatı ihale tarihi nedir ve hangi gazetelerde duyurusu yapılmıştır? 

2. İhale hangi müteahhite hangi bedel üzerinden ve ne kadarlık süre için verilmiştir? 

3. Müteahhite fazladan ödeme yapılma gereçleri müfettiş raporlarına göre nedir? 

4. Kusurlu bulunan kişiler müfettiş raporlarına göre hangi suçlara istinaden kusurlu bulun
muşlardır? Bu kişiler sadece kusurlular mı yoksa aynı zamanda suçlular mı? Suçlu değil de sadece 
kusurlu iseler, gerçek suçlular kimlerdir? Gerçek suçlular 4 milyar 810 milyona imza atanlar olma
sın sakın? Daha doğrusu bu parayı kimlere geri ödetmeyi düşünüyorsunuz ve işin yargı boyutu ne
dir? 

5. Müfettiş raporlarına göre ortada gerçekten bir kusur ve kusurlu kişiler olduğuna göre dev
letin 4 milyar 810 milyon lirası birilerinin ceplerine girmiş. Yani, bir yolsuzluk sözkonusu. O hal
de neden böyle bir yolsuzluk kamuoyunun dikkatinden kaçırılmış ve kamufle edilmeye çalışılmış
tır? Yoksa, korunan birileri mi var? Lütfen bu durumu gerçek suçlularla birlikte net bir dille açık
lar mısınız? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.10.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2518 

Konu : Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in 

Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: TBMM'nin 20.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4956-10937/41347 sayılı ya
zısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Van'da Polis Lojmanları in
şaatında müteahhide fazla para ödendiği iddiasına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 
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1. Önergede sözü edilen Van 380 daireli Polis Lojmanları inşaatının ihalesi, İçişleri Bakanlı
ğının talimatı ile doğrudan Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince yapıldığından, konunun Bakanlığı
mızla ilgisi bulunmamaktadır. İşin sadece kontrollük hizmetleri Van Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğümüzce yürütülmüştür. 

Bu itibarla, ihale ilanının hangi gazetede yapıldığı hususu Teşkilatımızın bilgi ve uygulaması 
dışında bulunmaktadır. 

2. Edinilen bilgilere göre; işin 102 800 000 000.- TL. keşif bedeli üzerinden 25.02.1993 tari
hinde ihale edildiği ve sözleşme bitim tarihinin ise 20.10.1996 olduğu anlaşılmıştır. 

3. Bakanlığımıza intikal eden vaki başvuru üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığımız müfettişle
rince yerinde yapılan incelemelerde; beton, demir ve kazı imalatlarında proje değerlerinin üzerin
de ödeme yapıldığı ve toplam 4 810 993 985.- TL. tutarında fazla ödemeye sebebiyet verildiği tes
pit edilmiştir. 

Bunun üzerine, Valiliğine talimat verilerek yapılan fazla ödemenin geriye ödentisi sağlanmış
tır. 

4. Ayrıca, fazla ödemeye neden olan kontrol mühendisi, Yapım 1. Şube Müdürü ve hakedişi 
onaylayan Bayındırlık ve İskân Müdürü hakkında; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca disiplin soruşturması, 

b) Memurin Muhakcmatı hakkında Kanun uyannca soruşturma açılması, 

öngörülmüş olup, Bayındırlık ve İskân Müdürü görevinden alınmıştır. 

Bu arada, İdareyi zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı anlaşılan müteahhit Ali İhsan Kaya 
hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını teminen konu, Teftiş Kurulu Başkanlığımızca İçişleri 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

5. — Olayın kamuoyunun dikkatinden kaçırılması veya kamufle edilmeye çalışılması gibi bir 
durum kesinlikle sözkonusu olmayıp, bu türdeki diğer konularda yapılan işlemler bu inşaatta da 
süratle yürütülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ceylanpınar Belediye Başkanı adayına yapılan 
suikast girişimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Urfa ili Ceylanpınar ilçesinden 1994 yılında belediye başkanlığına aday olmuş olan 
Ahmet Kıran isimli şahıs 1.9.1994 tarihinde 63 EE 610 plakalı otoyla bir suikast girişimine maruz 
kalmış mıdır? 
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Soru 2 : Bu araç kime aittir? 
Soru 3 : Olay anında araçta başka kimler vardır? 
Soru 4 : Bu olayın takibat aşaması nedir? 
Soru 5 : Emniyette ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 24.10.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 3.10.1994 gün ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5057-
11130/41836 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinden 1994 yılında belediye başkanlığına aday olmuş olan Sinan 
oğlu 1963 doğumlu Ahmet Kıran 1.9.1994 tarihinde 63 EE 610 plakalı otoyla bir suikast girişimi
ne maruz kalmamıştır. 

63 EE 610 plakalı aracın Siverek İlçesi Karabahçe Köyünde ikâmet eden Hasan Dedeoğlu 
isimli şahısa ait olduğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca; önergede ismi geçen şahıs aynı gün alınan bir ihbar üzerine, saat 14.30 sıralarında Vi
ranşehir istikâmetinden gelen 34 JMK 21 plakalı araçta iki arkadaşı ile birlikte üzerlerinden çıkan 
uzun namlulu tüfeklerle yakalanmış olup, 6136 sayılr"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanun'a" muhalefet suçundan haklarında işlem yapılarak, Siverek Cumhuriyet Başsav
cılığına sevk edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir firmaya verilen ihalelere ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy 'un yazılı cevabı (7/5058) 

Türkiye Büyük Millet-Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Serdar İnşaat Türkiye genelinde bakanlığınıza bağlı işlerden hangilerini almıştır? 

Soru 2 : TEK Genel Müdürlüğü şu anda hangi işlerini Serdar İnşaata vermiştir? 
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Soru 3 : Bu işler karşılığında ödenen para ne kadardır? 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 24.10.1994 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1731 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 3 EKİM 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5058-11131/41837 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı so
ru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/5058 sayılı yazılı soru önergesi cevaplan. 

Soru : Serdar İnşaat Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı işlerden hangilerini almıştır? 
Cevap : Adıgeçen firma, 20.5.1985 tarihinde TEK Genel Müdürlüğü Aliağa Kombine Çevrim 

Santralı ve Gaz Türbinleri Sahasında inşaat onanm işi yapmış olup, sözkonusu iş 31.12.1985 tari
hi itibariyle bitmiştir. 

Soru : TEK Genel Müdürlüğü şu anda hangi işlerini Serdar İnşaata vermiştir? 
Cevap : Halihazırda bu firmaya verilmiş iş yoktur. 
Soru : Bu işler karşılığında ödenen para ne kadardır? 
Cevap : İlk soru cevabında belirtilen işin 1985 yılı baz fıyatlan ile toplam bedeli 45 000 000.-

TL.'dir. 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Aydın-Didim-Denizköy'e ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5060) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Aydın İli Didim-Denizköy mevkii ne zaman yerleşim bölgesi yapılmıştır? 
Soru 2 : Bu yerleşim bölgesine köy sakinleri nereden getirilmiştir? 
Soru 3 : Hangi yasaya bu bölge oluşturulmuştur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 21.10.1994 
Sayı: B050İLİ0060001-203-9-226/6480 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3.10.1994 tarih ve Kan.Kar.MdA.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/5060-11133/41839 sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilen soru önergesi aşağıda maddeler halinde cevaplandırılmıştır. 

1. Aydın İli Yenihisar Belediyesi Kınkiçi mevkiindeki hazine arazisinde 1982 yılında Deniz-
köy adı altında yerleşim birimi oluşturulmuştur. 

2. Anılan yerleşim biriminde,' Karakaya Barajı yapımı nedeniyle arazileri kamulaştırılan Ma
latya, Elazığ ve Kars illerinden 125 ailenin tarımsal iskânları sağlanmıştır. 

3. 1306 sayılı İskân Kanununa göre tarımsal iskân sağlanan Denizköy yerleşim birimi 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (Ç) ve (D) fıkralarına göre 29.12.1988 tarihinde 
bağımsız bir köy haline getirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Karaman-Ermenek- Yukarıçağlar Köyü camiine ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in yazılı cevabı (7/5121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın Timurçin Savaş tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermcnek İlçesi Yukarıçağlar Köyünün tarihi camisinin restorasyonu konusunda 
Bakanlığınızda yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 26.10.1994 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-596 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 13.10.1994 gün KAN.KAR .MÜD.7/5121-11257/42109 sayılı 
yazısı. 

Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar Köyü camiine ilişkin Karaman Milletvekili Sayın Zeki 
Ünal'ın yazıyı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Timurçin Savaş 
Kültür Bakanı 

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Yukarıçağlar Köyü Camiinin maili inhidam olduğu gerekçesiy
le yıktırılarak aynı parsele yeni bir camii yapılması talebi üzerine, söz konusu camii Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelenmiştir. 
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İnceleme sonucu hazırlanan raporda, son cemaat mahallî mahfeli, mihrabı ve minberi ile tari
hi değere haiz camiinin tescili çevresinde 10 metrelik bir alanın koruma alanı olarak belirlenmesi 
ve camiinin onarımının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Konunun 3386 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka
nunu uyarınca Konya Koruma Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda 8.2.1991 gün ve 955 sayılı 
karar alınmıştır. Söz konusu kararda; 

"... Yukançağlar Köyü camiinin 2863 ve 3386 sayılı Yasalarda belirtilen özellikleri gösterme
si nedeni ile II. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili, 

Korunması gerekli kültür varlıklarımızdan anıtsal yapıların maili inhidam dahi olsalar yok 
edilmeden onarılması..." hükmündeki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 
4.3.1988 gün ve 15 sayılı İlke Kararı gereği caminin yıkılmaması, 

Yapılacak gerekli onarımların Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde yaptırılabileceği, ona
rımına karar verildiği takdirde konunun hazırlanacak projesi ile birlikte Koruma Kurulunda tekrar 
görüşülmesi" 

uygun görülmüştür. 

2863 sayılı Yasanın 3386 Yasa ile değişik 10. maddesinde "Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak Vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat var
lıkları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, 
hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlen
dirilmesi koruma kurulları karar alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür" hükmü 
yer almaktadır. 

Köy tüzel kişiliğine ait olduğu tespit edilen Yukançağlar Köyü camiinin onarımının yukarıda 
değinilen Yasa hükmü gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekmektedir. 

Yukançağlar Köyü camiinin onarımına ilişkin projesinin Konya Koruma Kuruluna sunulması 
halinde 8.2.1991 gün ve 955 sayılı karar gereğince Koruma Kurulunda değerlendirilecektir. 

£>= 

/ 
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SÖZLÜ SORULAR 

*\\ — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/306) 

*2< — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
' Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
ilçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

*7, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/366) 

•10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*11. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

'(*) İçtüzüğün 97. nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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SÖZLÜ SORULAR 

*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

13. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

^15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
?ani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'mn Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*17, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedıldikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapümayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gtimrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın öîüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*25. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan İha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın-lan 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*26. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Saflık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

28. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

29. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk, ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

30.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

31. — istanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/$\6) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sftzlü 
soru önergesi (6/519) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankiaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/521) 

34. — istanbul Milletvekili- Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin fjev-
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

*35. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Mttdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

36. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

37. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık MüdürHğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/536) 
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SÖZLÜ SORULAR 

38> — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TE.T'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

39. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çaUşan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*40. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi lııceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/554) 

42. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/556) 

43., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

44. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
ralından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındulık ve İskân Bakanından 
sözdü soru önergesi (6/715) (1) 

*45. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TiSK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
çoıvı önergesi (6/562) 

46. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
latan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

47. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişîdn Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

•*48. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
söwlü soru önergesi (6/719) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açJdamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
daki sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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51; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

53. — İsüanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

55. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

56. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

^57. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarınd'^n 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağulama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının y erine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*61. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id-
diasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 
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653 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz-ı 
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*68. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*69. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

ITjÖj — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*71'. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk Mâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*75, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da* 
İma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

jj7J| İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.. 
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77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

78. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

79. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/617) 

80. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

81. —, İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesli (6/620) 

82. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

83. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

84. —• İstanbul Milletvekili Bülent AJcarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*85« — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/625) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Marnak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*88. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*90. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 
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. 9 1 . — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

92. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağük Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

101. — Kütahya Milletvekili Ivlehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

106. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adli 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

108.— istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

109. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*110, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta Hine yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan aözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

111. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerger i (6/834) (1) 

112.— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

113, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

114< — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*115. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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117. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

119* — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner« 
gesi (6/664) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/668) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.I. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/672) 

128. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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129. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
som önergesi (6/673) 

130. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

131. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

1.32. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

133. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dunıankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

135. __ İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'mn, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*13'8. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

139. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi1 

(6/684) 
140. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

142̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Gür oymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/688) 
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144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy. Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,tnaî Kalkınma Ban-
kasj Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

*,153. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/698) . - . 

154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*155. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

156. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

*157. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

— 13 — 
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159. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Bmlakbank ta* 
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap,ılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

161. — istanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

162. -—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

*163. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

164. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak, Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

165. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

167,— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Döküimez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

169, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

170.-— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

171. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt^ 
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicinin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

175| — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

176. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

182. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

183H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ye 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru Önergesi (6/756) 
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187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
som önergesi (6/759) 

190. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hine 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
îmergesi (6/760) 

191. '•— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/762) 

192. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

193,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

196.f — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

197. _ İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/769) 

198. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VlP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

199. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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200. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen. Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

201. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugf\ne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A,Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

207. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanhk Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

208. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklardın Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

209. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

210. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcılmn özlük 
halklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlü>Üere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

"212. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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213. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kurlalarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) . 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

216. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

217. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/790) 

218. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma.Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele-
(manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde ka3'irılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji 've Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

222. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

223. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Umanına' alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/809) 

224„ — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

225.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikayıa'nm, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden' bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fouu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 
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227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

228. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

229. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

230. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

231. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

232. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka-

" nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

233. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

234. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'mm, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

235. — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

236. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

238. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
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239. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere, yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

240. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

241. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

242. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

243. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/893) (1) 

244. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

245. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) O) 

246. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

247. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

248. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

250. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

251. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 
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252. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta 
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

253. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

254. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

256. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakadiından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

257. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

259. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanın<&an sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

260. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

261. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

262. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

263. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 
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264. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

265. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fon 
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

266. — Ankara Milletvekili I-Iamdi Eriş'in, Düzenleme ve '-Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

267. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

268. -— İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

269. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

270. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

271. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, hakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) ,(1) 

272.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/840) 

273. — Vıan Milletvekili vŞedf Bediırhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

274. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

275. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 
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276. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına' ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

277. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kumlu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

279. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

280. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

281. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

282. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

284. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

286. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Sarulıanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

288. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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289. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

290. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

291. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

295. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

299. — İstanbul Milletvekivı Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

301. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

302. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterii olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 
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304. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne tli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

305. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

306. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

307. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

308. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

309. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde lileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

310. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

311. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

312. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

313. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

314. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

315. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

316. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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317. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/88Ö) 

318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

. 319. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

320. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

321. — Ankara Milletvekili .1-1. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

322. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'm, Saıip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

324. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

325. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

326. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı-iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına İlişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

328. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kurun, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü Soru önergesi (6/1077) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

331. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 
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332. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

, 333, — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alını Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

334. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

335. _ İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlannıayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

336. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

337. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'ın, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

338. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

339. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü sofu önergesi (6/907) 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

3411 — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

342. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

343. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

344. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 
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345. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

346. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii 
(6/1015) (1) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

348. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

349. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

350. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ü Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

351. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda« 
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

352. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

353. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

354. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

355. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa tskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

356. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/^54) 

357. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

358. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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359. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

360. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'ıın, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

362. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sıorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

363. — - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

364. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Vergi Dai
resi Müdür Yardımcısının tayin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1158) (1) 

365. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

366. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

367. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

368. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

369. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

370. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

371. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 
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372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

373. — Ankara Milletvekili Haindi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) -

375. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel. harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

376. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

379. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir 'Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak 'bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

380. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

381. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

382. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

•m/ , • . 

383. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî Eği-,. 
tim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

384. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basma verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 
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385. — İzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir 'Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

386. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli 11 Başkanının İzmir Bü
yükşehir IBelcdiye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

387. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

388. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

391. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

392. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

393. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

395. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sö^' i 
soru önergesi (6/983) 

396. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliıjkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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398. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alman Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

400. —. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

401. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

402. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

403. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

404. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğtu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

405. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

406. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

407a — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

408. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

410,' — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

411. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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412. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

413. _ istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

414. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

415. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

416. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da ŞSK'hların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

417. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İŞ arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

418. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

419. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

420. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

421. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

422. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, AŞOT'ım hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

423. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

424. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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425, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

426, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/1194) (1) 

M% — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce Ibazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

428. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/1196) (1) 

429; — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru öneregesi (6/1197) (1) 

430. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1022) 

431!. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/1023) 

432^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1024) 

433< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/1027) 

436- — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

437, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1029) 

438* — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 
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439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

440.: — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım vo Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

441< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

442., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın,' yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

443'.: — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

444.1 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

445* — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağbk personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkammn da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesîi (6/1041) 

449. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

450. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

451. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1199) (1) 

452. — istanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1200) (1) 
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453. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önerisi 
(6/1201) (1) 

454. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öPtr-
gesi (6/1202) (1) 

455. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müstefar, 
genel müdür ve başkanlık odaılarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sfihlü 
soru önergesi (6/1203) (1)-

456. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10^4) 

457. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan barda
ların yurt dışı borçlarına Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

458. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline iliş-
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

459. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

460. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru ömr-
gesi (6/1046) 

461. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

462. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü smı 
önergesi (6/1050) 

463. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KJİ.T.'lerin yönetim kurullarına fta-
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10511) 

464. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sof yal 
teslislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

465. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da Man 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

466. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan rski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 
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467. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

468. — İzmir Milletvekili.Cengiz Bulufun, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

469. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

470. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zaöilara ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

471. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia-
sıısa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

474. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

476. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

477. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

478. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş-
kiu Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

479. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

480. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha-
m İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
ör^rgesi (6/1072) 

481. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yakıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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482. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) . ' • • : ' 

483. —'. İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

484. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'nun, D.H.M.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

485. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu^nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

486. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

487. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

488. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

489. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

490. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemler© ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

491. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

492*— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

493. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

494.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

495. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) | 

496. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
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497. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nıın özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

498. —•• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

499. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn 'Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

500., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

501. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

502. — (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

503'. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

504. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un, bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

505. — (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

506. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/1118) 

507. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

508. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

511.. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının, 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

513. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
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514. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

515. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

516. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

517. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

518. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KÜ'R'la ilgili soru önergeleri
ne çelişikili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

519. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1:133) 

520. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

521. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nm emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

522. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

523. — Konya Milletvdkili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

524. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, PTT'deki gecikmeli dağıtımın 
nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

525. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

526. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ISKl'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

527. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan slözlü SOru önergesi (6/1141) 

528. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, okullarda kayıt ücreti alındığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

529. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

530. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 
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531. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kopya nedeniyle ÖSYM tarafından sı
navı geçersiz sayılan bir. öğrenciye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1145) 

532. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Bergama'da altın ve siyanür 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre Balkanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

533. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuştu
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

534. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sa
yısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

535. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

536. — Arikara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

537. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

538. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

539. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, yurt dışında yürütülen Türkiye aleyh
tarı propagandalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

540. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Eikin-
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba'kanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

541. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

542. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

543. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen itilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

544. — Ankara 'Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygulama
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

545. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

546. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile.ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Batanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

547. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

548. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

549j —• Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 
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1, — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.İ986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
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) (Dağıma tarihleri : 29A1992; 2.7,1992) 

2, — Devlet Planlama Teşkilatı Kunıluı ve Görevleri Hakkında 437 Sayıh 
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) 

3S — Türkiye Rladyo 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 7,7 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 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm* Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, l/52j 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6,7*1992) 

6, — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Saydı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S, Sayısı : 180) (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) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeteli ile 190 Sayıh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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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 Hamdı Üçpınarlar 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 Bakam Halil Şıvgın Hak^ 
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 327) 
(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 İskam ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 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 Eslci Bakam 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) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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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. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen* 
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısj ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-. 
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi': 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi 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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27. — 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) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — 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) 

31. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine ladesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel.Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

32, — Doğnı Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 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) 

X 33. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (î/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 34. — 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) 
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X 35.) — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel işbirliği 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) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı vo Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 37. — 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) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında işbirliği 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 39. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 
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X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) {Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kamın Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı: 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

49. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağh 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

50. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6J994) 

51. — 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) 

X 52. — 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) 

53. — 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) 

X 54. — 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) 
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55. — iskân 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) 

56. — Hâkimler ve 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) 

57. — 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) 

•58; — 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) 

59* — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nım 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) 

60. — 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) 

6 1 . — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (Ss Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — 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) 
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63. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

64. — Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Alcademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

65. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Seza} 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) . 

66. __ 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 Kanım Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

67. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatııun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 71. — 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) 

72. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 73. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992} 

74. •— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Aml&n Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyouu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

75,, — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında, 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dâir Kanun Ta-
Karısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

76. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu' 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1 /3S9) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

77. Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

78. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11*7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Konunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı!* 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

79. — İzmir Milletvekili Işüay Saygın'ın, 743•Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
Î53 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

80. -— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tülün 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) 

81. Manisa Milletvekili Tevfik•-Dikerin, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tc4cli.fi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si» 
lahh Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : (>5) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'mm 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde 
Kinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş; 
Müffüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, 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) 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesiam (b) Fıkrasının 
yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar,, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayış* : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklin ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıl: 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayını : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahrnan 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) 

89. „ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağılma tarihi : 21.9.. 1992) 

90. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teîdifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu . (2/264). (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91. —' Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrnış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi'Hakkın
da Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

92. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eîer'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tas
rihi • 23.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 ne i Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
tıesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94, '___ istanbul Milletvekili Sabrı Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 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) 
rDağıtma tarihi : 5.10.1992) 

95s — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz. 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îrnar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

96. — 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) 

97. — 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) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634' Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

99. — 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 : 384) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Rapora 
(1 /456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

101. — 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 içişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi :. 5.11.1992) 

102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — 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) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi ; 
19.11.1992) 

105. — Şıraak 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) 

106. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesino 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

107. — 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) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

109. — 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) 

HO. - - 3146 Sayıh 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) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayıh Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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112- — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Bal
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

113. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 Saydı 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) 

114. — Şjrnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

115. — Cırnak 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) 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

117. — 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) 

118. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kamın Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendiuin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

.119j — 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 Baklandaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Rapora (2/85) (S. Sayıss : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

120. -— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Karam Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunim Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kamın Teklifi ve Millî-Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.Î993) ' . 
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121. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanurıuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar. 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarih; : 
4,3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhorı 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 İğler Komisyonu Rapora (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 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) 

124. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/51.3) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar,, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S Sayısı i 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

126- — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncü Maddesinin (b) Fıkrasının Yüriirlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teîdifi ve Bayındırlık, İmar^ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — 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) 

128. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu'Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Rapora (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

129. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

130. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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131. — 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) 

132. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret vo Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) • : ' 

133. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'm, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421). (S. Sayısı ; 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

134. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

Î35.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.İ993) 

136s — 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) 

137. — 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 tarihi : 9.11.1993) 

138. — Sivas Milletvekili Abdullatif §cner ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

139. — 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) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmig 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilrnetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 3.12.1993) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Saydı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takilbd Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

144. — 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 145. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

146. — Eskişehir Milletvekili I. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teldifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — 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) 

148. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağ»tma tarihi: 8.2.1994) 

— 57 — 



7 
•KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE • 

KOMİSYONLARDAN. GELEN DİĞER İŞLER 

149. — Çorum Milletvekili Cemal Şah'in'ih 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 150. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta« 
rmı, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisi' 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa 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. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihlî 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) 

155. — 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) 

156. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Soî  
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ilo Kanun Kapsamına Almanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'irs 
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) 

157. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/664) 
(S. Sayısı.: 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

158i — 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) 
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159. — 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) 

160. — 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) 

161. — 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) 

162. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163a — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

164. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Kâ  
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
.23.3.1994) 

165. — 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) 

166. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

107. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kara 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
''23.3.1994) 

168̂  — 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) 
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169. — 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) 

170. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması: Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alanların 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) 

171. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

173. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

174. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

175. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S- Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24s3.1994) 

176. — 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) 

177. — 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 : 28r3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Otfiüarı, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporun (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 179. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında K/ınun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi ; 
28.3.1994) 

180. — 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) 

181. — 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 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı 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) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs.1 : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

184| — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498).(S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

185. — 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) 

186. — 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) 
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187. — 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) 

188. — 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) 

189. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

190. — 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 (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 19.1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekiii İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi, ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 192. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

193. —• Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

194. —. Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

195< -— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S, Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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196. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

197̂  — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (İ/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

198. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

199. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 200. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

201. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı: 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

202. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

203. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı. Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

204. •— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın
da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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KANUN TASARI VE TEKIİFIJîltfYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN BÎĞER İŞLER 

207. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı: 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

X 209. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulama
larının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196, 
1/773) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 24.10.1994) 

(*) Açık- oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 720) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna

melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1196,1/773) 

T.C. 
Başbakanlık 18.10.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-788105016 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 18.10.1994 tarihinde kararlaştırılan "Özelleş
tirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turhan Tayan İhsan Saraçlar Nevzat Ercan 
Bursa Samsun Sakarya 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

NOT: Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursp, Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi Kanun Tasarısının gerekçesi ve madde metni ile aynı olduğundan ayrıca bastırıl-
mamıştır. 

GENEL GEREKÇE 
Özelleştirme; geniş anlamda Devletin iktisadî faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen 

ortadan kaldırılması, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün 
hafifletilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin gerçekleştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye 
kazandırılarak sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynakların, altyapı 
yatırımları, savunma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle ekonomide verimliliğin 
artırılmasını sağlayan önemli araçlardandır. 
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Özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak, ilk hukukî düzenleme 29.2.1984 tarihli ve 2983 
sayılı Kanun ile 84/8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğiyle yapılmıştır. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesine ilişkin olarak 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun ile de özel
leştirme uygulamalarına ilişkin temel hükümler getirilmiştir. 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla sözkonusu kanun
larda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Ancak, yapılan değişikliklerle dağınık bir yapı ar-
zeden özelleştirme mevzuatı daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Bu nedenle de gerek mevcut kar
maşık yapıdan kaynaklanan sorunların, gerekse özelleştirme uygulamalarının sonucuna bağlı ola
rak karşılaşılan sosyal, ekonomik ve hukukî sorunların çözümüne yönelik olarak yeni bir düzenle
me yapılması, uygulamalara hız ve verimlilik kazandırmanın yanısıra özelleştirme konusunda ka
muoyu desteğinin sağlanması bakımından kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda, konunun önem ve 
ivediliği de gözönüne alınarak Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve
ren 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı yetki kanunu çıkartılmış, bu yetkiye dayanılarak, 530,531,532, 
533 ve 546 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konularak özelleştirme uygulamaları
na ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak sözkonusu yetki kanunu ve bu kanuna dayanıla
rak çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Be
lirtilen nedenlerle özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yeni düzenlemelerin ivedilikle yapı
larak, özelleştirmenin hukukî alt yapısının oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu durum karşısında hazırlanan bu Kanunda; 
İşlemlerin süratlendirilmesi açısından özelleştirme uygulamalarında yetkili tek karar organı 

olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulması ve görevlerinin belirlenmesi sağlanarak, 
özelleştirme uygulamalarında bütünlüğün sağlanması, uygulamalara, hız ve verimlilik kazandırıl
ması, işlemlerin süratlendirilmesi açısından, özelleştirmenin ülke ekonomisindeki önemi de gözö
nüne alınarak, yalnızca özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı kurulmuş, Başkanların yürüteceği görevlerin özellikleri de dikkate alınarak 
teşkilat yapısı, görevli personelin statüsü, atama ve özlük hakları belirlenmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sadece özelleştirme işlemleri ile görevlendirilmesi nede
niyle, daha önce 2983 sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun" ile 3417 sayılı "Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanun" hükümleri uyarınca Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yü
rütülmekte olan Kamu Ortaklığı Fonunun ve Çalışanların Tasarrufa Teşvik Hesabının yönetimi, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilerek özelleştirme gelirlerinin bir hesapta toplanması 
amacıyla Özelleştirme Fonu kurulmuş ve bu fonun kaynakları, kullanım alanları belirlenmiştir. Bu 
oluşuma paralel olarak her iki fonun yönetimi belirlenmiş ve Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi
nin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca, özelleştirme fonunun yönetiminin ise Özelleştirme İda
resi Başkanlığınca yürütülmesi öngörülmüştür. Özelleştirme Fonunda toplanacak gelirlerin Devlet 
geliri niteliğinde olması da gözönüne alınarak, bu fonun ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bütçe
sinin denetiminin Sayıştay Başkanlığınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Önceki özelleştirme mevzuatında sadece Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesine 
ilişkin hükümer yer almakta iken, bu Kanun ile yapılan düzenleme sonucu Devletin diğer mal ve 
hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme kapsamına alınması suretiyle, özelleştirme uygulamala
rının sınırları genişletilmiş ve devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan mevcut durumları itibariyle özelleştirilebilir ni
telikte olmayanların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı'nca malî ve hukukî yönden yeniden yapılan
dırılmaları ve bu surete kapsama alınan kuruluşların sağlıklı ve verimli bir biçimde özelleştirilme
si ile ekonomiye yeniden kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 
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Özelleştirme uygulamalannda karşılaşılan ve hukukî engel teşil etmesi dolayısıyla özelleştir
me uygulamalarını geciktiren, kapsama alınan kuruluşların kullanımında bulunan mülkiyeti Hazi
neye ait taşınmazlarla ilgili olarak, yeni düzenlemeler yapılmış ve taşınmazların bunları kullanan 
kuruluşlara devredilmesi imkânı getirilerek bu devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, anılan ta
şınmazların bunları kullanan kuruluş ile birlikte özelleştirilebilmesine imkân sağlanmıştır. Böyle
ce özelleştirme uygulaması sonunda gerçekleşecek devir için hukukî engellerin ve oluşabilecek 
caydırıcı düşüncenin ortadan kalkması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme programındaki kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetinin durdurul
ması, kapatılması veya tasfiye edilmesi durumunda bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Kanuna tabi 
personel ve sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kunıluşlanna nakillerine ilişkin hükümler 
tesis edilerek, bu personelin özlük haklanmn idamesi sağlanmış ve böylece belirtilen statüdeki per
sonelin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Bunun yanısıra, özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda ücret karşılığı aktine dayalı ola
rak çalışırken, bu kuruluşlann özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin süreli veya süre
siz olarak kısmen veya tamamen durdunılması, kapatılması veya tasfiye edilmesi durumlannda hiz
met akitlerinin tabi olduklari iş kanunlan ve/veya toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak ka
zanacak şekilde feshedilmesi sonucu işsiz kalacaklara, kanundan ve yürürlükteki toplu iş sözleşme
lerinden doğan tazminatlann dışında "iş Kaybı Tazminatı" ödenmesi ve meslek geliştirme, edin
dirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüş, böylelikle özelleştirme uygu-
lamalan sonucunda doğacak istihdama ilişkin sorunlann çözümünün yanısıra, işkaybı nedeniyle 
maruz kalınacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla bu personele malî destek sağlanarak kamu
oyunda bu konuya ilişkin olarak oluşan sosyal olumsuzluklann giderilmesi amaçlanmıştır. 

Özelleştirme uygulamalannda özelleştirme programındaki kuruluşların anonim şirkete dönüş
türülmeleri halinde şirket sermayesinin tamamının aynî sermaye olarak konulmasına imkân sağla
narak, buna ilislcin düzenlemeler yapılmış ve işlemlerin süratle sonuçlandınlması amacıyla, Türk 
Ticaret Kanununun bu konularda hukuksal engel teşkil edebilecek bazı hükümlerinin uygulanma
yacağı öngörülmüştür. 

Özelleştirme uygulamalanna açıklık getirilmesi ilkesinden hareketle kuruluşlann özelleştirme 
kapsamına alınmalarına ve özelleştirme uygulamalan sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanma
sına ilişkin kararlann Resmî Gazetede yayımlanması öngörülerek, özelleştirme uygulamalan hak
kında kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Stratejik konu ve kuruluşlann Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin 
düzenleme getirilerek bu çerçevede stratejik önemi haiz kuruluşlann yönetim kurullannca alınacak 
bazı kararların geçerliliği için kamu hissesine onay hakkı veren imtiyazlı hisseler ihdasına Kurul
ca karar verilebileceği öngörülmüş ve böylece kuruluşun ülke ekonomisi içindeki konumu ve stra
tejik öneminin gerektirdiği durumlarda kamu yarannın korunmasından hareketle gerekli önlemle
rin alınması amaçlanmıştır. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerindeki istihdam fazlalığı nedeniyle, personel kadrolarının azaltıla
rak bu kuruluşlann daha verimli bir hale getirilmesi için, isteğe bağlı emekliliğe ilişkin düzenleme
ler yapılmış ve 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli personel için isteğe bağlı emeklilik 
uygulaması getirilerek, tabi oldukları mevzuat uyarınca hizmet süreleri itibariyle emeklilik hakkı
nı kazananlann isteği halinde emekliye aynlması ve bu personele emeklilik ikramiyelerine ilave
ten bu ikramiyenin % 20'si oranında ek bir ödeme yapılmasına ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 
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Özelleştirme uygulamalarına hız kazandırılarak, bu uygulamalara ilişkin işlemlerin süratle ta
mamlanmasını teminen özelleştirme kapsamındaki kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazla
rın ifraz ve tevhidi ile ilgili gerekli düzenlemelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yü
rütüleceğine ilişkin hükümler getirilmiş ve bu hüküm ile madde kapsamındaki taşınmazların ifraz 
ve tevhidi İmar Kanununda belirtilen usuller dışında tutulmuştur. 

Bu Kanun ile "kamu hizmeti"nin tanımı yapılmış ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin 
ancak hizmetin gördürülmesinin özelleştirilmesi şeklinde olabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu 
çerçevede genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hiz
met üretim birimleri ve varlıkları ile kamu hizmeti gören ve tekel niteliğindeki mal ve hizmet üre
ten kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimlerinin 
mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinin bu Kanuna göre yapılacağı, bu kuru
luşların faaliyetlerinin imtiyaz sayılarak bunların özelleştirilmesinin imtiyaz sözleşmeleri ve şart
laşmaları ile yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunların gördükleri kamu hizmetiyle ilgili mal 
ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyetin devri suretiyle özelleştirmelerinin ise, çıkarılacak ayrı ka
nunlarla yapılabileceği öngörülmüştür. Ancak, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı dö
ner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadî,kuruluşlarının gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan 
ilgili olmayan varlıklarının mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçe
vesinde gerçekleştirilebilecektir. . ' -

Ayrıca özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmeleri zorunlu
luğu kaldırılmış ve böylece malî, idarî, hukukî ve teknik yapısı itibariyle anonim şirket haline dö
nüştürülmeden özelleştirilebilir nitelikte bulunan kuruluşların mevcut durumları ile özelleştirilebil-
melerine imkân sağlanması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan personele ödenen Sosyal Yardım Zamlarının, 
bu kuruluşlardaki kamu payının % 15'in altına düşmesi veya tasfiyesi veya tüzel kişilikleri sona 
erecek biçimde kapatılması halinde bu tarihten önce Sosyal Yardım Zammına hak kazanan perso
nelden Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenecek Sosyal Yardım Zamlarının Özelleştirme Fo
nundan karşılanmasına ilişkin yeni düzenleme getirilerek, bu yeni düzenleme ile Sosyal Sigortalar 
Kurumunun üstündeki malî yükün azaltılması amaçlanmıştır. 

Petrol Kanunda yer alan bazı hükümler değiştirilerek, sermayesinin yansından fazlası doğru
dan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının iktisap ettikleri ruh
satlar için getirilen sınırlamalar ile Petrol Kanununda belirtilen şartlar çerçevesinde belge verilme
sine ilişkin sınırlamalar kaldırılarak özel hukuk tüzel kişilerinin sözkonusu belgeleri alması kolay
laştırılmıştır. Böylece gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişlerini kolaylaştırmak ve gerekse 
bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak ülke ekonomisinin canlanmasına kat
kıda bulunmak ve özelleştirmeden beklenen faydayı sağlamak amaçlanmıştır. Yine Petrol Kanunun 
transferlere ilişkin hükümleri gereğince, yabancı şirketlerin sermayelerini yurtdışına transferleri sı
rasında, sermayenin ithal tarihi ile transfer tarihi arasındaki kur farkları nedeniyle oluşan ve Hazi
ne üzerinde büyük malî külfet yaratan, dolayısıyla Özelleştirmeden beklenen faydayı bertaraf eden 
uygulamanın kaldırılması amaçlanmıştır. 

Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her-
türlü iştiraklerindeki paylarının bu Kanunda yeralan usul ve esaslar çerçevesinde ve yetkili organ
larınca alınacak kararlar doğrultusunda özelleştirilebileceğine ilişkin hükümler getirilerek, sözko
nusu kuruluşların özelleştirilmesi teşvik edilmiş ve bunların rekabete dayalı piyasa ekonomisi ko
şullarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ye verimliliklerini artırabilmeleri amaçlan
mıştır. 
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Bu Kanun hükümleri uyarınca yapılacak olan özelleştirme uygulamalarında, rekabeti engel
leyici, bozucu, kısıtlayıcı uygulamaların ve oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin 
önlenmesi için tedbirler alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve rekabetin korunması 
amacıyla sınırlayıcı hükümler getirilmiştir. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlardan Sermaye Piyasaları Kanunu kapsamına giren ve 
hisseleri Borsa'da işlem gören kuruluşların yönetim, denetim kurulu üyeleri ve diğer personeli ile 
özelleştirme idaresi Başkanlığı personelinin, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri kötüye kul
lanarak haksız kazanç elde etmelerinin önlenmesi ve özelleştirme ilkelerinin en önemlilerinden bi
ri olan özelleştirme uygulamalarına aleniyetin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmış ve mad
dede sayılan kişilerin anılan kuruluşlarla ilgili olarak menkul kıymet alıp satmaları yasaklanmıştır. 

Bu Kanunla yapılan düzenlemeler ile, Devletin ekonomiden çekilerek aslî görevlerini yeterli 
ölçüde yerine getirebilmesini ve sağlıklı rekabet koşullarında serbest piyasa ekonomisinin gelişti
rilmesini teminen, bu Kanunda belirtilen kuruluşların özelleştirilmesinde uygulanacak esas ve usul
lerin yeniden tespiti ile karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak uygulamalara hız ve ve
rimlilik kazandıracak yeni hükümler tesisi yoluna gidilmiş, böylece özelleştirme uygulamaları sı
rasında doğan hukukî aksaklıkların giderilmesi, mevcut ve doğabilecek engellerin azamî ölçüde or
tadan kaldırılması ve bu konudaki hukukî alt yapının oluşturulması sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Daha önce yürürlükte bulunan mevzuatta sadece kamu iktisadî teşebbüslerinin 

özelleştirilmesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu Kanunla yapılan düzenleme sonucu Dev
letin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme kapsamına alınmasıyla, özelleştirme 
uygulamalarının sınırlan genişletilmiş ve bu suretle Devletin ekonomik alandaki rolünün azalülma-
sı amaçlanmıştır. 

Bu maddenin (A) bendinde sayılan kuruluşlar, gördükleri hizmetler ve yapısal bakımdan aynı 
nitelikte bulunduğundan, bu kuruluşların bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde özelleştiril
mesi uygun görülmüştür. Kamu iktisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının ve genel ve 
katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların gördükleri hizmetlerin özel
likleri ve bu kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin koşulların farklılıkları da dikkate alınarak, bun
ların mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının mülkiyet devrinin, durumlarına ve yapısal 
özelliklerine uygun esas ve usulleri de içeren ayrı kanunlarla yapılması gerekli görülmüştür. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere, maddenin (B) bendinde Kanunun kapsamı belirlenmiş ve bu 
Kanun ile yapılan düzenlemeler temel konu başlıkları ile belirtilmiştir. 

Madde 2. - Bu maddede, özelleştirmeden beklenen faydamn sağlanabilmesi için, özelleştirme 
uygulamalarında gözönünde bulundurulması öngörülen ilkeler düzenlenmiştir. Buna göre; özelleş
tirme uygulamaları sonucu doğabilecek istihdam azalması nedeniyle ortaya çıkabilecek mağduri
yetlerin giderilebilmesi amacıyla iş kaybı tazminatı verilmesi, kuruluşların özelliklerine göre özel
leştirme yöntemlerinin belirlenmesi, özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel 
bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılması, oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin 
önlenmesi, mülkiyetin yaygınlığı ve nitelikli ortak grubunun temini, kamu bankalarının faaliyetle
rinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlann ortadan kaldınlması ve devletin malî yükünün 
azaltılması bakımından kamu bankalannın da öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer al
ması, özelleştirme programında bulunan stratejik önemi haiz kuruluşlarda devletin sahip olacağı 
imtiyazlı hisselerin oluşturulması, Anayasa hükümleri dikkate alınarak tabii kaynakların mülkiye
tinin değil belirli bir süre için sadece işletilmesi hakkının özelleştirilmesi, kamuoyunun doğru 
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bilgilendirilmesi için özelleştirme uygulamalarının aleniyet içerisinde yapılması, millî güvenlik ve 
kamu yararının gerektirdiği haller hariç özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşları 
ile mahallî idarelere satış ve devir yapılmaması ilkeleri tespit edilmiştir. Böylece özelleştirme uy
gulamalarının, tespit edilen ilkeler çerçevesinde ve istikrarlı, güvenli ve kamuoyu desteği sağlana
rak yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. - Bu maddede, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumu ve bu Kurulun görevleri 
ile yetkileri düzenlenmiş, böylece özelleştirme uygulamalarının, tek karar organı tarafından bir bü
tünlük içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 4. - Özelleştirme uygulamalarını yürütmek üzere Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliği
ni haiz, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve bu İdarenin görev ve yetkileri be
lirlenerek özelleştirme uygulamalarına ilişkin özgün düzenlemelerle hız ve verimliliğin artırılması 
ve uygulamadan doğan sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. - Mevcut yasal düzenlemenin gereği olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ana hiz
met, danışma ve yardımcı hizmet birimleri oluşturularak yeni kurulan İdarenin teşkilat yapısı be
lirlenmiştir. 

Madde 6. - Özelleştirme İdaresinin, Kanunla düzenlenen görev ve yetkileri ile bunların önem 
ve özellikleri dikkate alınarak her kademedeki personelin statüsü, istihdam usul ve esasları ile per
sonelin özlük haklan belirlenmiştir. 

Madde 7. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu kanunla belirlenen görevlerinin nitelikleri 
de dikkate alınarak bu uygulamaları yürütecek personelin özel bilgi ve ihtisasa sahip olmasının ge
rekliliğinden hareketle, özelleştirme uzman yardımcılığı ve özelleştirme uzmanlığı ihdas edilmiş, 
bu kadrolara atanma şartlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 8. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevlerinin gerektirdiği tüm giderler dikkate alı
narak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesinin Özelleştirme Fonunun % 5'ini aşmayacak şekil
de bu Fondan ayrılacağına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu bütçenin itâ amirinin Özelleştirme İda
resi Başkanı olduğu öngörülmüştür. 

Madde 9. - Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi için özel
leştirme gelirlerinin ve buna bağlı sair gelirlerin toplanacağı Özelleştirme Fonu kurulmuş ve Fonun 
kaynakları belirlenerek bunların T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanması öngörül
müş, böylece bu Kanunla yapılan düzenlemelerin gerektirdiği harcamaların tek bir kaynaktan kul
lanımı sağlanmıştır. 

Madde 10. - Özelleştirme Fonunda toplanan paraların kullanım alanları belirlenmiş ve bu har
camalardan hangilerinin öncelikle karşılanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Aynca Fon 
bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslann yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş
tür! 

Madde 1 1 . - Özelleştirme uygulamalan sonucu elde edilecek gelirlerin Devlet geliri niteliğine 
sayılması da gözönünde bulundurularak Özelleştirme Fonunun ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
bütçesinin Sayıştay tarafından denetlenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca özelleştirme programına alınan kuruluşların faaliyetlerinin nitelikleri dolayısıyla bu 
kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar bunların 2.4.1987 tarih
li ve 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesine ilişkin hüküm getirilmiş, böylece bu kuruluşlann 
Anayasanın 165 inci maddesi gereğince TBMM'ce denetlenmesi sağlanmıştır. 
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Madde 12. - Özelleştirme uygulamalan sırasında uygulanmayacak kanun hükümleri belirlen
miş ve böylece uygulamalarda kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 13. - Stratejik konu ve kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerindeki imtiyazlı hisse
lerin miktarlarının belirlenmesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmış ve tekelleşmenin 
önlenmesi de dahil ekonomi ve güvenlikle ilgili olarak millî yararın korunmasından hareketle uy
gulamaların sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ve özelleştirme uygulamalarında tek karar organı olan 
Kurulun yetkisi ve kontrolünde gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır. 

Ayrıca Türk Hava Yollan A.O., T.C. Ziraaat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.M.O. Al-
koloid Müessesesi ve Türkiye Petrolleri A.O.'nun sermayelerinin % 49 undan fazlasının özelleşti
rilmesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlann gördükleri hizmetin özelliği ve önemi de dikkate 
alınarak bu kuruluşlarda imtiyazlı hisselerin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 14. - Özelleştirme uygulamalan çerçevesinde yabancılara gayrimenkul satışı ve devri
nin mütekabiliyet esasları gözönünde bulundunılarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesin
de gerçekleştirilebileceği öngörülmüş ve bu konuda yürürlükte bulunan Köy Kanunu, Tapu Kanu
nu ve ilgili diğer mevzuatın geçerliliği korumuş ve böylece yabancılara yapılacak gayrimenkul sa
tışı ile ilgili hükümlere açıklık getirilmiştir. 

Madde 15. - Kamu hizmeti tanımı yapılarak bu çerçevede kamu hizmeti gören kunıluşlann 
mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine ilişkin konuların ayn kanunlarla düzenlenmesi kaydıy
la; genel Ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet bi
rimleri ile varlıklannm, aynca kamu hizmeti gören ve tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten 
kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin, iş
letme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki diğer yöntemlerle özel
leştirilmelerinin bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacağı öngörülmüştür. 

Bu kuruluşların mal ve hizmet üretim faaliyetlerinden hangilerinin imtiyaz sayılacağı belirlen
miş ve imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmenin imtiyaz şartlaş
ma ve sözleşmeleri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mülkiyetin devri dışındaki özelleştirme 
yöntemlerinden kullanma hakkının devri süresi 49 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde belirtilen kamu iktisadî kuruluşla
rının gördükleri hizmet ve faaliyetlerinin nitelikleri de dikkate alınarak bunlardan iktisadî devlet te
şekkülü statüsünde dönüştürülecek olanlan belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 16. - Özelleştirme uygulamalan sonucu oluşabilecek tekelci yapının menfi etkilerinin 
giderilmesi için gerekli ekonomik, hukukî, malî ve cezaî tedbirlerin alınması ilke olarak benimsen
miştir. Bu nedenle de, yapılacak özelleştirme uygulamalan ile, bu kaynaklann etkin kullanımı ra
kip malların fiyatlarının düşmesi, pazarda daha büyük paya sahip olmak isteyen teşebbüslerin ürün-' 
lerinin kalitelerinin arttırılması ve yeni teknolojilerin üretimde kullanılması sağlanarak rekabetin 
olumsuz etkileri ile ülke sımrlannda özelleştirme uygulamalan sonucu oluşabilecek tekelci yapının 
engellenmesi amaçlanmış, gerekli tedbirlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınması ve bu 
çerçevede Bakanlık'ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu'nca onaylanacak yönetmeliklerle bu ko
nulara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 17. - Daha önce yürürlükte bulunan 3291 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta sade
ce kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu Kanunla 
yapılan düzenlemelerle, Devletin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme 
programına alınması imkânı getirilmiş, böylece1 özelleştirme uygulamalarının sınırı genişletilerek 
Devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması amaçlanmıştır. 
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Ayrıca özelleştirme uygulamalarında hız ve verimlilik sağlamak ve özelleştirmenin sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulmasını ve kuruluşların ekonomiye süratle kazandırılmalarını temin etmek için ön 
çelikle mevcut durumları itibariyle özelleştirilebilir nitelikte olmayan kuruluşların malî ve hukukî 
yönden yeniden yapılandırılması hususunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevli ve yetkili 
kılınmıştır. Bu kuruluşlann yeniden yapılandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar bağlı olduktan 
bakanlık veya kurumla ilgilerinin ve önceki statülerinin aynen devam edeceği hüküm altına alın
mak suretiyle, kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önceki aşamada mevcut idarî 
ve hukukî yapılarının korunması amaçlanmıştır. 

Özelleştirilmek üzere İdareye devredilen kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olduklan 
ve bunlara 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile kendi kuruluş kanunlannın uy
gulanacağı öngörülmek suretiyle, uygulamalarda bütünlük sağlanması amacıyla kuruluşlann bu 
Kanun ile yapılan genel düzenlemelere tabi olmaları ve bu kuruluşların özelleştirme programına 
alınmalarından sonra tek tip bir statü içinde bulunmalan sağlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlann malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırma har
camalarının Özelleştirme Fonundan karşılanacağı gözönünde tutularak bu harcamaların diğer har
camalardan bağımsız olarak izlenebilmesi için ayrı bir hesapta toplanması öngörülmüştür. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde planlann ürettikleri 
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlarınca belirleneceği öngörülerek bu kuruluşlann özelleştirilmelerine kadar 
kuruluş amaç ve faaliyetleri çerçevesinde piyasa koşullarına uyum sağlayabilmeleri amaçlanmıştır. 

Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihai 
devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararların Resmî Gazetede yayımlanması ve böylece ka
muoyunun özelleştirme uygulamaları hakkında doğrudan bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 18. - Yasalarla getirilen ekonomik ve sosyal zorunlulukların dikkate alınması ve özel
leştirme uygulamalarının açıklık kazandırılması amacıyla; bu madde ile uygulamalarda izlenecek 
özelleştirme yöntemleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Ayrıca özelleştirme programına alınan kuruluşların satış değerlerinin belirlenmesi sırasında ta
kip edilecek yollar ile ihale yöntemleri de .saptanarak, satış konusu kuruluşların değerlemelerinin 
daha etkin ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve kamu mallarının gerçek değerleri üzerinden özel
leştirilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu maddede belirtilen değerleme metotlarından; 

İndirgenmiş nakid akımları : İlerideki yıllarda şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak nakit 
akımlarının bugüne indirgenmiş değeridir. 

Temettü verimi : Bir sonraki yıl ödenecek, hisse başına temettü değerinin temettü verimi 
oranına bölünmesi ile elde edilen değerdir. 

Defter değeri : Şirketin defter değeri netleştirilmiş özkaynak değeridir. Şirket varlıklarının def
ter değeri, varlıkların netleştirilmiş muhasebe değeridir. 

Net aktif değeri: Tüm yükümlülüklerin ödenmesinden sonra aktiflerin elden çıkarılmasıyla el
de edilecek nakit değeridir. 

Amortize edilmiş yenileme değeri: Yeniden kurma değerinde yer alan varlık kalemlerinin şir
ket varlıklarının yaşları ve kullanma ömürleri dikkate alınarak amortize edilmesiyle bulunan değer
dir. 
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Tasfiye değeri : Şirket varlıklarının tasfiye değeri varlıklarının bütün olarak veya parça parça 
elden çıkarılması sonucu elde edilecek nakit değerdir. Şirketin tümünün tasfiye değeri, net aktif de
ğer metoduna benzer olarak tüm aktiflerin elden çıkarılması sonucu elde edilecek gelir ile tüm yü
kümlülüklerin ödenmesi sonucu elde kalacak net nakit değeridir. 

Fiyat/kazanç oram değeri : Fiyat/Kazanç oranı bir Şirket hissesinin piyasada oluşan fiyatının 
hisse başına elde edilen net kâr miktarına (veya şirket piyasa kapitalizasyon değerinin şirketin ver
gi sonrası,net kârına) oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için, şirketin kendi oram ve/veya benzer 
şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal değeri çarpılarak şirket değerine 
ulaşılır. 

Piyasada kapitalizasyon değeri: Şirketin ve/veya benzer şirketlerin piyasa koşullarına göre be
lirlenecek ortalama bir fiyat/kazanç oranı ve nominal hisse değerinin çarpılması sonucu elde edilen 
değerdir. 

Piyasa değeri / defter değeri: Piyasa değeri / defter değeri oram, bir şirketin hisselerinin piya
sa değerinin şirketin hisse başına düşen defter değerine oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için, 
şirketin kendi oranı ve/veya benzer şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal 
değeri çarpılarak şirket değerine ulaşılır. 

Ekspertiz değeri : Şirket varlıklarının, ilgili uzmanlar tarafından varlıkların yaşlan, kapasite
leri, teknolojileri, benzer varlıkların piyasa değerleri gibi faktörler gözönüne alınarak belirlenen de
ğeridir. 

Fiyat / nakit akımı oram : Bir şirketin değerini belirlerken başka şirketlerin verilerinden yarar-
lanılabilen bir metoddur. Fiyat / nakit akımı oranı, bir şirketin piyasada oluşan hisse fiyatının şir
ketin hisse başına düşen nakit akımına oranıdır. Karşılaştırma yapılacak olan şirketlerin verileriyle 
bir veya birkaç oran belirlenir ve değerlemesi yapılacak şirketin nakit akımıyla çarpılacak bir de
ğere veya bir değer aralığına ulaşılır. 

Madde 19. - Bu maddede, özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirkete dö
nüştürülmesine gerek görülenlerin sermaye artırımlarında getirilecek ayni sermayenin değerlendi
rilmesinde, ana sözleşmenin onaylanmasında yetkilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilme
si ve özelleştirme programındaki kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulmasına ilişkin iş
lemler ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Pi
yasası Kanununun bazı maddelerinin uygulanmayacağına ilişkin hükümler düzenlenerek uygula
malarda doğabilecek zaman kaybının ve muhtemel hukukî engellerin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılafi ve hukukî engel teşkil etmesi dolayısıyla uy
gulamaları geciktiren, özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların kullanımındaki mülkiyeti 
Hazineye ait taşınmazlarla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmış ve taşınmazların bunları kul
lanan kuruluşlara devredilmesi imkânı getirilmiştir. Böylece bu taşınmazların ilgili kuruluş ile bir
likte özelleştirilebilmesine imkân sağlanarak özelleştirme uygulamaları sonunda yapılacak devir iş
lemleri nedeniyle oluşabilecek caydırıcı düşüncelerin ve hukukî engellerin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket olanların kamu payı % 50'nin altına 
düşünceye, diğerlerinde devir tarihine kadar, bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine iliş
kin düzenlemelerin idare tarafından yapılarak bu konularda İmar Kanunun 15 ve 16 ncı maddele
rinin uygulanamayacağı öngörülmüş, bununla özelleştirme uygulamalanna sürat kazandınlması 
amaçlanmıştır. 

Madde 20. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanlann 
veya anonim şirket statüsüne dönüştürülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, anonim 
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Şİrketlerin aktiflerinin bir kısmının başka şirkete devri ya da yeni bir anonim şirket haline dönüştü
rülmesine veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece karar verilmesi ve bu işlem
lerle ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun bazı hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenerek özel
leştirme uygulamalarında kolaylık sağlanmıştır. 

Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önceki her türlü hak ve mameleki ile 
borçlarının programa alındıktan ve özelleştirildikten sonra da aynen devam edeceği düzenlenerek, 
bu kuruluşların malî ve hukukî sorumluluklarının devamlılığı sağlanmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarına sürat kazandırılması ve kolaylık sağlanması amacıyla, programa 
alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin prog
ramda bulundukları süre içinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun
lardaki şirket kuruluşuna ilişkin şartların aranmayacağına ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Madde 21. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda ücret karşılığı bir hizmet aktine da
yalı olarak çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin süreli ve
ya süresiz olarak kısmen veya tamamen durdurulması, kapatılmasıvcya tasfiye edilmesi durumla
rında hizmet akitlerinin tabi oldukları iş kanunları ve/veya toplu iş sözleşmeleri gereğince tazmi
nata hak kazanacak şekilde feshedilmesi sonucu işsiz kalacaklara, kanundan ve yürürlükteki toplu 
iş sözleşmelerinden doğan tazminatların.dışında "İş Kaybı Tazminatı" ödenmesi, yeni bir iş bulma 
ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüş, bu 
tazminatların karşılanabilmesi için özelleştirme gelirlerinin % 15'inin ayrılması suretiyle özelleş
tirme uygulamaları sonucunda doğacak istihdama ilişkin sorunların çözümünün yanısıra, iş kaybı 
nedeniyle maruz kalınacak mağduriyetin ve bu konuda kamuoyunda oluşan sosyal olumsuzlukla
rın giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 22. - Bu maddede yapılan düzenleme ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 
çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin, bu kuruluş
ların sermayelerindeki kamu payının özelleştirme uygulamaları sonucu % 50'nin altına düşmesi ya 
da anonim şirkete dönüştürülmeyenlerin satılması veya devredilmesi yahut özelleştirme progra
mındaki kuruluşların küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi 
sonucu istihdam yapısının değişmesi hallerinde bu personelin diğer kurum ve kuruluşlara nakille
rine ilişkin hükümler tesis edilerek özlük haklarının idamesi sağlanmış ve belirtilen statüdeki per
sonelin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 23. - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların, özelleştirme uygulamaları sonucu bun
lardaki kamu payının % 15'in altına düşmesinden, bunların tasfiyesinden veya tüzel kişilikleri so
na erecek şekilde kapatılmasından önce sosyal yardım zammına hak kazanmış olan personele 
17.7.1994 tarihli ve 506 sayılı Kanunun Ek 24 üncü maddesi gereğince ödenen sosyal yardım zam
larının, ödemenin yapılmasını müteakip Sosyal Sigortalar Kurumunun yazılı talebi üzerine İdare 
tarafından Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere en çok iki ay içinde adi geçen Kuruma 
ödeneceği öngörülerek Sosyal Sigortalar Kurumunun özelleştirme uygumajarına bağlı olarak 
oluşacak malî yükünün önemli ölçüde giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personel ile bu kuruluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelden; ta
bi oldukları mevzuat gereği hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara, bu hakkı kazan
dıkları tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde, emeklilik ikramiyelerinin 
% 20 (yüzdeyirmi) fazlasıyla ödenmesi ve emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 20 
(Yüzdeyirmi) tutarındaki miktarın, ödemeyi müteakip T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
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talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanacağından düzenlenmesi suretiyle bu kuruluşların is
tihdam yapısındaki ihtiyaç fazlalığının teşvik yoluyla giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 25. - Bu maddede özelleştirme kapsamındaki kuruluşta çalışırken başka kurum ve ku
ruluşlara nakledilecek personel için gerekli olan kadro ihdası sağlanarak yapılacak atama ve nakil
lerin gerçekleştirilmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 26. - Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksı
zın her türlü iştiraklerindeki paylarının bu Kanunda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ve yetki
li organlarınca alınacak kararlar doğrultusunda özelleştirilebileceğine ilişkin hükümler düzenlene
rek, sözkonusu kuruluşların Özelleştirilmesi teşvik edilmiş ve bunlann rekabete dayalı piyasa eko
nomisi koşullanna uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve verimliliklerini artürabilmelcri 
amaçlanmıştır. 

Madde 27. Özelleştirme uygulamalannda kolaylık temin etmek amacıyla, bu uygulamaların 
(sözleşmeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğuna ilişkin düzenleme yapılarak 
özelleştirmeye ilginin ve talebin artınlması amaçlanmıştır. 

Madde 28. - Bu Kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme 
işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş olması nedeniyle evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi tarafın
dan özelleştirme uygulamalan ile birlikte yürütülen Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimine ilişkin 
görevlerin Hazine ve Dış Ticaret Müasteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. 

Madde 29. - Bu maddede Kamu Ortaklığı Fonunun kuruluş amaçlarına uygun olarak kulla
nım alanlan belirlenmiş ve fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen nemalandırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 30. - Daha önce Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun görevleri arasında yeralan ve Ka
mu Ortaklığı Fonunun kullanımına ilişkin olan hususlarla ilgili karar yetkisinin Yüksek Planlama 
Kuruluna verilmesi öngörülerek, bu Kanunla kurulan Özelleştirme Yüksek Kurulunun özelleştirme 
uygulamalan dışındaki faaliyetlerinden anndınlması amaçlanmıştır. 

Madde 3 1 . - Bu madde ile Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin niteliği ile dikatc alınarak bu Fo
nun denetiminin Sayıştay Başkanlığınca yapılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 32. - Bu kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme 
işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş olması nedeniyle evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına 
açılmış olan Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açıl
ması öngörülmüştür. 

Madde 33. - Bu madde ile evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleştirme uygulama
lan ile birlikte yürütülen Çalışanlan Tasarrufa Teşvik Hesabında toplanan paralann Yüksek Plan
lama Kurulunca belirlenen esaslar dairesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından nema-
landırılması öngörülmüştür. 

Madde 34. - 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üç numaralı ben
dinde yer alan hükümler değiştirilerek kamu iktisadî kuruluşlarının faaliyetleri, gördükleri hizmet
ler ve ekonomik gerekler de dikkate alınarak 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan 
Kamu İktisadî Kuruluşu tanımı yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 35. - Kamu iktisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri hizmet
lerin özellikleri de dikkate alındığında, bunlann mal ve hizmet,üretim birimleri ile varlıklarının 
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mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmesinin bunların özelliklerine, durumlarına ve yapılarına uy
gun ayrı kanunlarla yapılması amaçlanmış ve bu doğrultuda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin ekindeki "B KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI (KİK)" başlıklı bölümde yeralan ve özel
leştirme kapsamında bulunan kuruluşlardan bazıları -233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
yeralan Kamu iktisadî Kuruluşu tanımı yeniden düzenlendiğinden- bu bölümden çıkarılarak aynı 
kararnamenin sonuna ekli "A İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (IDT)" bölümüne eklenmiş 
ve kamu iktisadî kuruluşları bu maddede sayılan şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 36. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevleri de dikkate alınarak bu idarede 657 
sayılı Kanunun istisnai memuriyete ilişkin hükümleri gereğince personel istihdamı konusunda dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Madde 37. - Özelleştirme, programına alınan kuruluşun, özelleştirileceği tarihe kadar daha 
sonraki statüsüne intibakını kolaylaştırmak amacıyla özelleştirme programında bulundukları süre 
içinde de bunların özel hukuk hükümlerine tabi oldukları öngörülmüştür. Ayrıca özelleştirme uy
gulamaları ve ihale usullerine ilişkin esasların idare tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle tespit 
olunacağı hususu düzenlenmek suretiyle, bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı 
düzenlemelerin yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 38. - Bu maddede özelleştirme konusunda ihtisas kurumu olarak teşkilatlandırılan 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı personeli ile özelleştirme programındaki kuruluşlardan Sermaye 
Piyasası Kanunu kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşlarda görev yapan yöne
tim ve denetim kurulu üyeleri ile diğer personelin, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri kötü
ye kullanarak borsa içinde ve dışında bu Kuruluşlar ile ilgili menkul kıymet alım satımı suretiyle 
haksız kazanç elde etmelerini önlemek amacıyla düzenlemeler yapılmış ve bu yasağa aykırı hare
ket edenlere uygulanacak müeyyidelerle ilgili hükümler getirilmiştir. 

Madde 39. - Bu madde ije 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenerek, 
özelleştirme programına alınan kurumlara tabi bir greve atananların Emekli Sandığı ile ilgilendiril
melerine ilişkin hüküm tesis edilerek : bu personelin sosyal güvenlik yönünden durumu açığa ka-
vuşturulmuşur. 

Madde 40. - Petrol Kanununun 6 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, sermayesinin yarısından 
fazlası doğrudan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının iktisap 
ettikleri ruhsatlar için getirilen sınırlamalar ile anılan Kanunun 60 inci maddesinde belirtilen şart
lar çerçevesinde belge verilmesine ilişkin sınırlamalar kaldırılarak özel hukuk tüzel kişilerinin söz
konusu belgeleri alması kolaylaştırılmıştır. Böylece gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişle
rini kolaylaştırmak ve gerekse bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak ekono
minin canlanmasına katkıda bulunmak ve özelleştirmeden beklenen faydayı sağlamak amaçlanmış
tır. 

Madde 41. - Petrol Kanunun transferler ile ilgili 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, yaban
cı şirketlerin sermayelerini yurtdışına transferleri sırasında, sermayenin ithal tarihi ile transfer tari
hi arasındaki kur farkları nedeniyle oluşan ve Hazine üzerinde büyük malî külfet yaratan, dolayı
sıyla özelleştirmeden beklenen faydayı bertaraf eden uygulamanın kaldmlması amaçlanmıştır. 

Madde 42. - Bugüne kadar özelleştirme ile ilgili mevzuat düzenlemeleri dikkate alındığında, 
yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden birinin 
değiştirilen madde hükmünün oluşturduğu gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle yabancı sermayeli 
yatırımların ülkemize çekilebilmesi ve yabancı yatırımcıların bu konudaki endişelerinin giderilme
si bakımından, sözkonusu bendin yürürlükten kaldmlması mecburiyeti doğmuştur. Türkiye'de 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



- 1 3 -

mevcut sermaye yetersizliği nedeniyle, gerek özelleştirilecek kuruluşların gerekse alt yapı projele
rinin yabancı sermayenin katılımına ihtiyaç göstermesi, yabancı sermayeyi ülkemize çekmede en
gel oluşturan bu hükmün yürürlükten kaldırılmasını gerektirmiştir. Böylece uygulamada yerli şir
ketler lehine doğan bu ayrıcalığın kalkması, 6224 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ifadesini bu
lan "Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele görmesi" hükmünün fiiliyata geçirilmesini sağ
lamış ve 6224 sayılı Kanunun içerisinde mevcut tutarsızlık da giderilmiştir. Bu bendin yürürlükten 
kaldırılması, aynı zamanda Yap-îşlet-Devret modeli çerçevesinde yürütülmükte olan projeler ile 
özelleştirme uygulamaları arasındaki paralelliği de tesis edecektir. 

Ayrıca 3291 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddesinin belirtilen fıkraları doğrultusunda bu Ka
nunda aynı yönde düzenlemelerin yapılmış olması ve 3291 sayılı Kanunun bahsi geçen madde ve 
fıkralarının dışında özelleştirmeye ilişkin maddelerinin de iptal edilmiş olması nedeniyle 3291 sa
yılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin birinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde 1. - Bu madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığı görevlerinin yerine getirebilmesi için gerekli kadrolar ihdas edilmiş ve 
kadrolar bu Kanun Hükmünde KararnameHin ekindeki cetvellerde belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. - Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
na dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her tür
lü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşların bu Kanunla yeniden 
kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve devredilen personel ile ilgili özlük hak
lan, malî haklar ve bu personelin statüsü düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. - Bu Kanunla Özelleştirme İdaresi Başkanlığında özelleştirme uzmahğı ve 
özelleştirme uzman yardımcılığı kadroları ihdas edildiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun; 36 nci maddesinin, ortak hükümler bölümünün A-11 numaralı bendine "Başbakanlık Uz
man Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzman Yardımcıları", "Başba
kanlık Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanlığına" ibareleri, aynı 
kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinde (l/g) bölümüne "Başbakanlık Uzmanları" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanları" ibaresi, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi
nin (A) Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanı" ibarelerinin eklenmesi gerekmiştir. 

Geçici Madde 4. - Bu madde ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen personelin özel
leştirme uzmanlığı ve uzman yardımcılığı sınavlarına katılabilmelerine ilişkin esas ve usuller 
düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. - Özelleştirme uygulamalarına süreklilik kazandırabilmek amacıyla Özelleş
tirme Yüksek Kurulunca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı 
Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine aykırı ol
mayanların uygulanmasına devam olunacağı hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 6. - İdareye verilen görev ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması amacıyla bu 
Kanunla. getirilen İdare birimleri oluşuncaya kadar mevcut birimlerce görevlerin ifası ile oluş
turulacak birimlerin görevlerinin İdare Başkanı tarafından belirlenmesi ve teşkilat ve kadroların iki 
ay içerisinde bu Kanuna uygun hale getirileceği öngörülmüştür. 

Geçici Madde 7. - Bu Kanun ile Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve çalışanları tasarrufa 
teşvik hesabında biriken paraları nemalandırılması görevleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
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devredildiğinden bunlarla ilgili belge ve kayıtların 1.1.1995 tarihi itibariyle Özelleştirme idaresi 
Başkanlığınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredileceği ve bu devrin bir protokolle tes
piti öngörülmüştür. 

Geçici Madde 8. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1994 yılına ilişkin idarî faaliyetlerini 
yürütülebilmesi için gerekli harcamaların; hizmette sürekliliğin sağlanması amacıyla, Kamu Ortak
lığı idaresi Başkanlığının 1994 yılı bütçesinden karşılanacağı öngörülmüştür. 

Geçici Madde 9. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı idaresi tarafından yükümlenilmiş olan borçların Özel
leştirme Fonundan karşılanacağı ve bu Fon'da yeterli miktar bulunmaması halinde; ödemelerin Ka
mu Ortaklığı Fonundan karşılanacağı öngörülmüştür. Böylece Özelleştirme Fonunun nakit imkân
ları çerçevesinde önceki altyapı projelerinin finansmanına katkıda bulunması sağlanmış olacaktır. 

Geçici Madde 10. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalış
makta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ku
rumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet sü
relerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülmüş ve 
fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmek suretiyle bu 
personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 11. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli per
sonelden emeklilik hakkını kazanmış olanların da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünde yararlanacakları öngörül
müştür. 

Geçici Madde 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat 
gereğince özellcştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşların bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılacağı ön
görülmek suretiyle esasen özelleştirilmelerine karar verilmiş olan kuruluşlar için yeniden karar ve
rilmesine gerek olmaksızın statülerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özelleştirme idaresi Başkan
lığı veya Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hükümle
rine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci madde
si gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemlerinin ve 546 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı ödenmesi işlemlerinin geçerli 
olması ve bu suretle kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesinin gereği yerine getirilmiş ve madde de 
öngörülen personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olan kuruluş
larda Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden anılan maddedeki şartlara 
uygun olarak iş akitleri feshedilmiş olanlara da, bu Kanunun 21 inci maddesi ile düzenlenen mes
lek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinden yararlanmalarına imkân sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Madde 43. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 44. - Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletve

kili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan tarafından hazırlanarak 12.10.1994 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13.10.1994 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumu
zun 18.10.1994 günlü gündemine alınmış ancak görüşmelere başlanmadan önce 18.10.1994 tari
hinde Komisyonumuza havale edilen "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı"mn teklif 
ile aynı mahiyette olduğu görüldüğünden verilen bir önergenin kabulü üzerine gündeme alınması 
ve teklif ile birlikte müzakerelerinin yapılması kararlaştmlmıştır. Bu suretle Komisyonumuzun 
18.10.1994 tarihinde yaptığı 4 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakam Aykon Doğan'ın 
Başkanlığında Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla teklif ve tasarı birlikte incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Devletin iktisadî faaliyetlerinin en aza indirilmesi ve Kamu İktisadî Teşekkül
lerinin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesine ilişkin özelleştirme uygula
malarına yönelik ilk hukukî düzenlemelere; 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 84/8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu 
Yönetmeliği ve 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesine 
ilişkin Kanun ile başlanılmıştır. 

Ancak, yapılan düzenlemeler ile dağınık bir yapı arzeden özelleştirme mevzuatından istenilen 
çözüm elde edilememiştir. Özelleştirme uygulamalarının sonucuna bağlı sosyal, ekonomik ve hu
kukî sorunların çözümüne yönelik olarak yeni bir düzenleme yapılması suretiyle uygulamalara hız 
ve verimlilik kazandırmanın yanısıra, özelleştirme konusunda kamuoyu desteğinin de sağlanması 
kaçınılmaz olmuştur. 

Bütün bu nedenlerle; konunun önem ve ivediliği de gözönüne alınarak Bakanlar Kuruluna Ka
nun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı Yetki Kanunu çı
karılmış ve bu yetkiye dayanılarak 530, 531, 532,533 ve 546 sayılı Kanun hükmünde kararname
ler yürürlüğe konularak özelleştirme uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak, 
sözkonusu Yetki Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkardan Kanun hükmünde kararnameler Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu durumda; özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yeni 
düzenlemelerin ivedilikle yapılarak özelleştirmenin hukukî alt yapısının oluşturulması zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Bu amaçla hazırlanan tasarı ve teklif gerekçeleri incelendiğinde; Devletin ekonomiden çekile
rek aslî görevlerini yeterli ölçüde yerine getirebilmesini ve sağlıklı rekabet koşullarında, serbest pi
yasa ekonomisinin geliştirilmesini teminen, özelleştirme sırasında uygulanacak usul ve esasların 
yeniden tesbiti ile karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak uygulamalara hız ve verimlilik 
kazandıracak yeni hükümlerin tesis edilmesinin ve bu1 hususta ihtiyaç duyulabilecek hukukî alt ya
pının oluşturulmasının amaçladığı anlaşılmaktadır. 
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Tasan ve Teklifin Ana ilkeleri: 

- Daha önce yürürlükte bulunan mevzuatta sadece kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştiril
mesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu kez Devletin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin 
de özelleştirme kapsamına alınması, özelleştirme uygulamalarının sınırlarının genişletilmesi ve bu 
suretle Devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması, 

- Özelleştirme uygulamalarının tek karar organı tarafından bir bütünlük içinde yürütülmesi 
amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşturulması, 

- Özelleştirme uygulamaları sonucu doğabilecek istihdam azalması nedeniyle ortaya çıkabile
cek mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla, iş kaybı tazminatı verilmesi, 

- Kuruluşların özelliklerine göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, özelleştirme uygu
lamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe ve yatırımlarında kullanılmaması, 

- Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 

- Mülkiyetin yaygınlaştırılması ve nitelikli ortak grubunun temin edilmesi, 

- Kamu bankalarının faaliyetlerinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların ortadan 
kaldırılması ve Devletin malî yükünün azaltılması bakımından, kamu bankalarının da öncelikle 
özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer alması, 

- Özelleştirme programında bulunan stratejik öneme haiz kuruluşlarda, devletin sahip olacağı 
imtiyazlı hisselerin oluşturulması, 

- Anayasa hükümleri dikkate alınarak, tabiî kaynakların mülkiyetinin değil, belirli bir süre 
için, sadece işletilmesi hakkının özelleştirilmesi, 

- Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için özelleştirme uygulamalarının aleniyet içersinde 
yapılması, 

- Millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği haller hariç özelleştirme uygulamalarında ka
mu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere satış ve devir yapılmaması, 

şeklinde belirtilmiştir. 
Ayrıca tasarının, yeni bir yapılanma getirmesi, belirli ölçülerde yetki devrini içermesi ve geç

mişteki tecrübeler de göz önüne alınarak öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesinin öneril
mesi üzerine, İçtüzüğün 39 uncu maddesi gereğince komisyonların, kendilerine havale edilen tasa
rı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yü
kümlü oldukları, bu nedenle tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmesinin istenmesine gerek 
bulunmadığı şeklindeki görüşmeleri takiben öneri benimsenmemiş ve reddedilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra; 
- Ülke çıkarları için en kısa zamanda sonuçlandırılması gereken özelleştirme uygulamaları

nın, yeni teşkilatlar kurularak gerçekleştirilmesinin gereksiz zaman kaybına sebep olacağı, aynca 
teşkilatların çok geniş kadrolara yayıldığı, -

- Özelleştirmenin ne kadar sürede tamamlanacağının belirtilmesi gerektiği, 

- Ülke gerçeklerine uygun, özellikle sermayeyi tabana yayacak, gerçek bir özelleştirme uy
gulamasına ihtiyaç duyulduğu, ancak; tasarının bu ihtiyaca cevap verecek kapasitede olmadığı, 

- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Başbakamn başkanlığında dört bakandan oluşmasının, bu 
konuda alınacak kararlara tamamen siyasî bir nitelik kazandıracağı, kamu mallarının özelleştiril-
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mesi sırasında toplumu oluşturan kesimlerin mümkün olduğu ölçüde karara katılmasına imkân ta
nınması, 

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun; yurtiçinden veya yurt dışından özelleştirme fonunun kul
lanım alanlannda yararlanmak üzere borç almasına ve bu amaçla devlet garantili ve garantisiz iç 
ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evra
kın düzenlenmesine ilişkin kararların; özelleştirme işlemi için ülkemize yeni borç kapısı açılması
na yol açacağı, bu nedenle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Borç Almaya ilişkin Kararlarının Ba
kanlar Kurulunun Onayına Sunulması gerektiği, 

- Özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlarda çalışan personelden, özelleştirme uygulama
ları sonucu işsiz kalabilecek olanların, mağdur edilmemesini sağlayacak iş kaybı tazminatı öden
mesi, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme hizmetlerinin verilmesi gibi pasif tedbirler yerine 
çalışmaya ve çalıştırmaya teşvik edici aktif politikaların geliştirilmesinin işsizlik sorununun çözü
müne önemli katkılar sağlayacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Günümüzde globalleşen dünyada ülkelerin rekabeti açısından geçmişte uygulanan modelle
rin terkedilerek özel sektörün itici gücüne dayalı kalkınma modellerinin benimsendiği, bu nedenle 
ülkemizde de iktisadî kalkınmamızın öncülüğünü yapan kamu iktisadî teşebbüslerinin artık özel 
sektöre devredilmesi zamanının geldiği, 

- Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarındaki gerekçelere uygun bir tasan hazırlandığı, 

dile getirilmiştir. 
Bu açıklamalardan sonra teklif ve tasarı ile gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek ta

sarı metni esas alınmak suretiyle maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 
- 1 inci maddesi aynen, 

- 2 nci maddesi; kamu bankalarının süratle özelleştirilmesini teminen (f) fıkrasının yeniden 
düzenlenmesi ve (i) bendinden sonra gelen "ilkeleri gözönünde bulundurulur" ibaresinin "ilkeleri 
esas alınır" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; (a) bendinde yer alan "yeniden yapılandırma" ifadesinin "özelleştirmeye 
hazırlık" şeklinde değiştirilmesi ve (e) ve (j) bentlerinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; 1 inci fıkrasına, idarenin geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona 
erdiğinde elemanlarının ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledileceğine ilişkin bir hükmün ila
ve edilmesi, (d) bendindeki "sevk ve idaresi" ibaresinin çıkarılması (g) bendine "özelleştirme ile il
gili" ibaresinin ilave edilmesi ve (h) bendindeki "idarî, hukukî ve teknik" ibaresinin "idarî ve hu
kukî" olarak değiştirilmesi, (ı) bendindeki "yeni yatırımlarına" ibaresinin çıkarılması suretiyle, 

- 5 inci maddesi; Ekli (1) sayılı liste ile, ihdas edilen kadrolara ilişkin (2) sayılı listenin yeni
den düzenlenmesi, (a) bendinin ana hizmet birimlerini kapsayacak şekilde değiştirilmesi ikinci fık
rasına ise, Merkez ve İstanbul temsilciliği kadrolarının ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilme
sine ilişkin ifadelerin eklenmesi suretiyle, 

- 6 ncı maddesi; 2 nci fıkrasında yeralan bazı unvanların değiştirilmesi, 3 üncü ve 5 inci fık
raları ise, istihdam edilecek personelin görevlendirme şekillerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 7 nci maddesi; metinden çıkarılmak ve 38 inci maddesinin "yasaklar ve cezaî müeyyidele
ri kapsayacak" şekilde 7 nci madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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- 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen, 

- 10 uncu maddesi; (d) bendinde yer alan "yeniden yapılandırma işlemleri" ibaresinin "özel
leştirmeye hazırlık çalışmaları" şeklinde değiştirilmesi, (e) bendindeki "teknik" ibaresinin çıkarıl
ması ve son fıkrasının kaynak aktarımım önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 11 inci maddesi, denetim usul ve esaslarına açıklık getirmek amacıyla 1 inci fıkranın yeni
den düzenlenmesi suretiyle, 

- 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen, 

- 15 inci maddesi; 1 inci fıkrasında yer alan kamu hizmetinin tanımına ilişkin ifade ile mad
denin son fıkrasının metinden çıkarılması suretiyle, 

- 16 ncı maddesi aynen, 
- 17 nci maddesi (A) bendinin (d) fıkrasının alt bendi ile (B) bendinde bulunan "yeniden ya

pılandırma" ifadelerinin "özelleştirmeye hazırlık işlemi" şeklinde değiştirilmesi ve (E) bendinin 
madde metninden çıkarılması suretiyle, 

- 18 inci maddesi; değer tespiti ve ihalelere ilişkin işlemlerin şeffaflık ilkesi gereği komuoyu-
na duyurulacağına ilişkin birer fıkranın (B) ve (C) bentlerinin sonuna ilave edilmesi, (B) bendinin 
son fıkrasında yer alan "üç üye" ibaresinin "beş üye" şeklinde değiştirilmesi ve aynı fıkraya "De
ğer Tespit Komisyonlan" ifadesinden sonra "veya idare tarafından teklif ve kurulca kabul edilecek 
(özel bağımsız ihtisas kurul uslan)" ifadesinin eklenmesi suretiyle, 

- 19 uncu maddesi, (A) bendine "Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin" ifa
desinden sonra gelmek üzere birinci fıkrasındaki "hesap dönemi sonu ibaresi ile" ifadesinin eklen
mesi suretiyle, 

- 20 nci maddesi; özelleştirilmesine karar verilen kurul uslan n ihraç edecekleri tahviller ile iç 
ve dış borçlanndaki devlet garantisinin devamına ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann mal 
ve hizmet satın alımlanna ilişkin satınalma bedellerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ga
ranti edilmesine dair hükümlerin yer aldığı, (D) bendinin ilave edilmesi suretiyle, 

- 21 inci maddesi; özelleştirme uygulamaları sonucu işini kaybedenlerin mağduriyetlerinin 
önlenmesini teminen ödenen "iş kaybı tazminatının yanı sıra bu kişilere yeni malî ve sosyal imkân
lar tanınması amacıyla, 1 inci ve 3 üncü fıkraların yeniden düzenlenmesi ve maddenin sonuna ye
ni bir fıkra eklenmesi suretiyle, 

- 22 nci maddesi, 1 inci fıkrasına "sözleşmeli personel" ibaresinden sonra "(kapsam dışı per
sonel dahil)" ibaresinin, 3 üncü fıkrasının sonuna ise "bu fıkrada geçen süreler askerlik görevini 
yapmakta olanlar için terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar" ibaresinin eklenmesi sure
tiyle, 

- 23 üncü maddesi aynen, 

- 24 üncü maddesi; % 20 ibarelerinin % 30 olarak değiştirilmesi ve bu imkândan sadece T.C. 
Emekli Sandığı iştirakçilerinin yararlanacağının hükme bağlanması suretiyle, 

- 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeler aynen, 
- 36 ncı maddesi; "Daire Başkanı" ibaresini müteakip "Proje Grup Başkanı" ibaresinin eklen

mesi suretiyle, 

- 37 nci maddesi aynen, 
- 38 inci maddesi metinden çıkarılmak suretiyle, 
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- 39 uncu maddesi, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan T.C. Emekli Sandığına ta
bi personelin, bu kuruluşların anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmemesine bakılmaksızın, 
T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilerinin devamını sağlayarak, hak kaybını önleyecek şekilde yeniden 
düzenlenmek suretiyle ve 38 inci madde olarak, 

- 40,41 ve 42 nci maddeler 39,40 ve 41 inci maddeler olarak aynen, 

- Geçici 1 inci madde aynen, 

- Geçici 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan, "Kadrosuz Sözleşmeli Personel" ibare
sinin "Kadrosuz Sözleşmeli Personelin sözleşmelerinden doğan haklan aynen devam eder. Bunlar
dan memuriyete geçirilenlerin" şeklinde değiştirilmesi ve fıkranın son cümlesinin metinden çıka
rılması suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; Eximbank dışındaki kamu bankalarının özelleştirme işlemlerinin, 
bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip iki yıl içinde tamamlanması şeklinde yeniden düzenlen
mek suretiyle, 

kabul edilmiştir. 
- Geçici 4 üncü maddesi metinden çıkartılmıştır. 

- Geçici 5 inci maddesi Geçici 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir 

- Geçici 6 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü cümleleri metinden çıkarılmış ve madde Geçici 5 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Geçici 7 ve 8 inci maddeler Geçici 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir 

- Geçici 9 uncu maddesi; Kamu Ortaklığı Fonu tarafından yükümlenilmiş olan borçların ön
celikle Kamu Ortaklığı Fonu tarafından ödenmesini esas alacak şekilde düzenlenmek suretiyle ve 
Geçici 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Geçici 10 uncu maddesi, Geçici 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Geçici 11 inci maddesi; T.C. Emekli Sandığı İştirakçilerine yönelik olduğundan maddeye 
açıklık getirilmiş ve madde Geçici 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

- Geçici 12 nci maddesi; Özelleştirme Yüksek Kurulunun, Kamu Ortaklığı İdaresine devre
dilen kuruluşlardan hangilerini 3 ay içerisinde özelleştirme programına alınacağına ilişkin hükmün 
ilave edilmesi suretiyle Geçici 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Geçici 13 ve 14 üncü maddeler Geçici 12 ve 13 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

- Yüksek Planlama Kurulunun 3.6.1994 tarih ve 94/17 sayılı Kararıyla TBMM Başkanlığına 
devri kararlaştırılan Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini Porselen Sanayi İşlet
mesinde istihdam edilen personelin TBMM kadrolarına atanmalarının sağlanması ile bu persone
lin sözleşmeli personel veya işçi statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi, halen aldıkları 
ücretlerin atandıkları kadroda alacakları aylıktan yüksek olması halinde aradaki fark kapanıncaya 
kadar tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla getirilen bir hüküm metne yeni Geçici 14 üncü mad
de olarak ilave edilmiştir. 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeler ise 42 ve 43 üncü maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, görüşmelerin bitimine yakın Anayasa Komisyonunun, tasarının içtüzüğün 35 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kendilerine havale edilmesini isteyen 20.10.1994 tarih ve 143 
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sayılı Karan, Komisyonumuza intikal etmiştir. Raporumuzun başlangıcında da yer verildiği üzere 
Komisyonumuzda bu konu etraflı şekilde görüşülmüş ve karara bağlanmış bulunmaktadır. Diğer 
taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tasanmn havalesi ile ilgili görüşü de Komis
yonumuz karan doğrultusundadır. Bütün bu müzakereler dikkate alınarak görüşmelere devam edil
mesi ve hazırlanacak raporun Genel Kurula şevki kararlaştınlmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Kâtip 
Hayri Doğan 

Antalya 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 
Üye 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Üye 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Muhalefet şerhim eklidir 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
Üye 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 

Çekinserim 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
(Bu rapor sözcüsü) 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Muhalefet Şerhim eklidir. 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Melih Babuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Saf der Gaydalı 
Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye' 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
îmzada bulunamadı 
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Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Muhalifim, M.Ş. eklidir. 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

Üye 
NevşatÖzer 

Muğla 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Ural Köklü 

Uşak 
Muhalefet şerhim eklidir 
MUHALEFET ŞERHİ 

Serbest Piyasanın verimliliğine inanan ve özelleştirme'den yana olan bir grubun mensupları 
olarak özelleştirme tasarısına aşağıdaki hususlardan dolayı muhalifiz. 

1. Tasan önce Anayasa Komisyonunda görüşülmeli idi, 
2. Özelleştirme, 70 yıllık millî bir birikim ve millet varlığının yağmalanması veya bazılarına 

özellikle yabancı sermayaye peşkeş çekilmesi tarzında gerçekleşmemelidir. Devamlı bir gelir olma
yan bir kereye mahsus bir değer ortaya konuşu olarak gerçekleşmesi gereken özelleştirme, faiz öde
mesi, taksit ödemesi, maaş ödenmesi veya Bütçe Açığı kapatma vasıtası olarak değerlendirilmeme
si, aksine Yeni Sanayi ve Teknolojilerin geliştirilmesi, perişan edilmiş hizmet sektörlerinin gelişti
rilmesi, ülke üzerinde çağa yakışmayan manzaralann kapaülması, üniversitelerimizin gecekondu 
görünümünden kurtanlması amaçlanna yönlendirilmelidir. Yasada bunu göremediğimizden, 

3. Alıcı olanlann hedefleri değerlendirilmelidir. Bir takım spekülatif anlayış ve davranışlara 
fırsat verilmemelidir. Bunu sağlayacak önergelerimiz reddedildiğinden, 

4. Anayasa'nın Sosyal Devlet ilkesi açıkça ihlal edildiğinden, 
5. Kuruluşİann içinde çalışanlar ile çevrede yaşıyanlara öncelik tanınmadığından, 
6. Stratejik tesislerin bir oldu bitti içerisinde belirlenmesinin yanlış olduğundan ve bu konuda 

verdiğimiz önerge reddedildiğinden, 
7. Stratejik Tesislerin özellikle yabancılardan korunması gerektiğinden, 
8. Antitröst ve Antitekel yasalaşmalan gerçekleştirilmeden bazı özelleşmeler tekelleşme ola

rak gerçekleşeceğinden, 
9. Değer Tespit Komisyonunun mafia benzeri etkinliklerden korunması gerektiğinden (bu ko

nuda bir önergemizin kabulü mutluluk vericidir) 
10. Sayıştay Denetimine tam yetki verilmediğinden, 
11. Gelir sağlayacak bir işlem olan özelleştirme olayında Borçlanma ve Tahvil Çıkarma hay

ra yorumlayamadığımızdan, 
12. Özelleştirme Kumlu ve Özelleştirme İdaresinin kuruluş şekillerine katılmadığımızdan 

muhalefetimizi bildirir muhalefet şerhidir. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 

Konya Milletvekili Bitlis Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



- 2 2 -

MUHALEFET ŞERHİ 
Teklifle birleştirilerek Komisyonda görüşmeye sunulan yasa tasarısı hazırlanma aşamasında 

Koalisyonu oluşturan iki partinin yetkili kurullarıyla Bakanlar Kurulunca da karşılıklı incelemeye 
alınmış ve üzerinde mutabakat sağlanmış iken, Komisyonda incelemeye başlanmadan bu aşamalar 
gözardı edilerek Hükümet dışında bir parti ile yeniden uzlaşma arayışına girilmesini, bu arada va
rılmış mutabakatlar yok sayan girişimleri doğru bulmadım. 

özelleştirme gibi Hükümetin çok önemsediği ve üzerinde titizlikle durduğu bir konuda Hükü
meti oluşturan partilerin hükümet kanatlarıyla, parti gruplarının önemsenmediği gibi bir görüntü
nün yasanın uygulamasında, yasalaştırılmasında ve uygun sonuç alınmasında olumsuzluk yaratabi
leceği düşünülmelidir. 

Eğer gerekli görüldü ise Anamuhalefet Partisi ile uzlaşılan kısımlarda SHP'nin de katkısının 
ve onayının alınması uygun olurdu. 

44 asıl ve 14 geçici maddeden ibaret olan tasarıya uzlaşmaya rağmen 47 değişiklik önergesi 
ilavesini ortaya çıkmış metnin hükümet tasarısı olma özelliğini kaybettirdiğini düşünüyorum. 

Yasada yalnızca özelleştirmenin ele alınarak KİT'lerin yeniden yapılandırma ve rehabilitesi-
nin gözardı edilmesini DPT'nin 1994 yılı programındaki hedeflerine Hükümet Protokolünün "KİT 
reformu programı yaygın ve hızlı özelleştirme programı ile birlikte yürürlüğe konulacaktır" vaat
lerine uygun bulmamaktayım. Bunu Hükümet Protokolünün delinmesi olarak değerlendirmekte
yim. Özelleştirme programının da bu haliyle sağlıklı sonuçlandırılmasını mümkün görmüyorum. 

Tasanda kamu bankalarının hemen tamamım (Eximbank hariç) öncelikle ve çok çabuk olarak 
özelleştirilmesine dair hükümleri bankaların özelliğine uygun bulmuyorum. İller Bankasi özelliği 
gereği dışında tutulmak zorunda olmalıdır. Ziraat Bankası ve Halk Bankası kuruluş amaçlanna ve 
hedeflerine uygun konuma getirilmeli iken özelleştirilmesi tercih edilerek faaliyet alanlannda aynı 
aciliyette doğacak boşluğun doldurulamayacağı görülememiştir. 

Bankalar oligopolcü bir yapıya sahiptir. Tümünün özelleştirilmesi ve buna kısa bir süre öngö
rülmesi yasanın 2 nci maddesinin (d) fıkrasıyla çelişki arzetmektedir. Oluşabilecek tekelci bir ya
pının olumsuz etkilerinin önlenmesini temin edecek bir düzenleme henüz yürürlükte bulunmadığı 
gibi yasa metninde de bunu önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlar gözönüne alındı
ğında süre getirilmesi meselenin içeriği ile çelişmektedir. Aynı zamanda özelleştirme örgütlenme
si ve altyapısının henüz yetersiz oluşu da gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle teşkilat ve kadrolann 
iki ay içinde bu kanuna uygun hale getirilmesi beklentisini de gerçekçi bulmuyorum. 

Önergelerle taşandaki yeniden yapılandırma ile ilişkili tüm maddelerin değiştirilmiş olmasını; 

ve 
3 üncü maddenin (e) ve (j) bentlerinin metinden çıkanlması, 
4 üncü maddenin (g), (h) ve (ı) bentlerindeki değişikliği, 
6 ncı maddedeki özelleştirme idarelerinde çalıştırılacak personellerin temininde tasanda belir

lenen kurumlann değiştirilmesini, 
15 inci maddenin birinci fıkrasında tasanda mevcut bulunan kamu hizmeti tanımının metinden 

çıkanlmasını, 
Tasarının 17 nci maddesinin gerekçesinde belirtilmiş bulunan hususlann önergelerle inkar 

edilmiş olmasını, çalışanlar aleyhine gördüğümden 39 ve geçici 2 nci madde ile ilgili değişiklikle
ri,' ' • 
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Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanı ile ilgili geçici 9 uncu maddenin önegreyle düzenlen
miş yeni şeklini (altyapı yatırımlarının finansmanı özelleştirmeden sağlanacak gelirler öngörülerek 
planlanmıştır. Bu yasa ile artık bu gelirler Özelleştirme Fonuna aktarılacağından altyapı projeleri
nin finansmanının aksaması ve Kamu Ortaklığı Fonunun diğer faaliyetlerinin kesintiye uğramadan 
yürütülebilmesi için maddenin tasarıdaki haliyle kalmasını uygun bulduğumdan), 

Özelleştirmenin kendi özelliği gereği sUrelendirilmesinin işlem tekrarlarına ve aksamalara ne
den olabileceğini düşünmeden geçici 12 nci maddenin önegre ile düzenlenmiş şeklini, 

Değer Tespit Komisyonu karar verme yetkisi olan bir organdır. Komisyon gerekli görüldüğün
de bağımsız ihtisas kuruluşlarının elemanlarından yararlanabilir. 18 inci maddenin (B) fıkrasında 
buna aykırı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu tür kuruluşlar ve elemanları karar almada uzman
lıklarından yardımcı unsur olarak yararlanılarak değerlendirilmelidir. Değişiklik önergesiyle bu ku
ruluşlara isti sari organ özelliklerini yitirerek karar organı hüviyeti kazandırılmasını, 

Uygun bulmadığımızı belirten işbu muhalefet şerhimizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ural Köklü Cemalettin Gürbüz 
Uşak Milletvekili Amasya Milletvekili 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; 
A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan; 
a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunlann müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri 

ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, 
b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya

nsından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka
mu paylan ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklan-
nın, iştiraklerindeki kamu paylannın, 

c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylan ile Hazineye ait paylann, 
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu ik

tisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğ
ruya ilgili olmayan varlıklannın ve iştiraklerindeki paylannın, 

e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlanna bakılmaksızın 
her türlü iştiraklerindeki paylannın, 

f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlann, mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklan (baraj, gölet» otoyol, yataklı tedavi kurumlan, limanlar ve benzeri di
ğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen ka
mu iktisadî kuruluşlanmn temel kuruluş amaçlanna uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin işle
tilmesi haklanmn, 

ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirmelerine iliş
kin esaslan düzenlemektir. 

B) Bu Kanun yukanda belirtilen amaca yönelik olarak; 
a) "Özelleştirme Yüksek Kumlu"nun ve "Özelleştirme İdaresi BaşkanlığY'nın kurulmasına, 

görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 
b) "özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonlann kaynak

lan ile kullanım alanlarının belirlenmesine, 
c) "özelleştirme uygulamalan"na, 
d) "Çalışanlann Tasarruflannı Teşvik Hesabı"nda toplanan paralann nemalandınlmasına, 
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan personel

den özelleştirme uygulamaları solhucu işsiz kalabilecek olanlara malî ve sosyal haklar sağlanması
na, 
z f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal hak-

lanna, 
ilişkin hükümleri kapsar. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. -Tasannm 1 inci maddesi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
İlkeler 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklannın (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu ikti
sadî teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bu
lunan "kamu iktisadî kuruluşları"nın ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimle
ri ve varlıklannın, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu Kanun hüküm
lerine tabidir. Ancak, bu kuruluşlann mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluşlann gördükle
ri kamu hizmetinin esaslanna ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir. 

İlkeler 
MADDE 2. - Özelleştirme uygulamalannda; 
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleş

melerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "îş Kaybı Tazminatı"mn verilmesi, 
b) Kuruluşlann özelliklerin ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin 

belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalanndan elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatmmla-
nnda kullanılmaması, 

d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 

e) Mülkiyetin yaygınlığının yam sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak 
gnıbunun temini, 

f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalannın da öncelikle özelleştirilecek ku
ruluşlar arasına alınması, 

g) Stratejik konularda Devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 
h) Tabiî kaynaklann, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleşti

rilmesi, 
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi, 
i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha

riç, kamu kurum ve kuruluşlan ile mahallî idarelere devir yapılmaması, 

ilkeleri göz önünde bulundurulur. ••-' 
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunlann 

tabi olacağı özelleştirme uygulamalanna ilişkin esas ve usuller kuruluşlann nitelikleri ve ülke eko
nomisinin gerektirdiği şartlarda da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 
MADDE 3. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, özel

leştirmeden sorumlu Devlet Bakam (bu konuda görevlendirilmiş bir Devlet Bakanının olmaması 
halinde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamanının ka
tılımı ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekretcrya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür. 

Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir; 
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MADDE 2. - Özelleştirme uygulamalarında; 

a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi, 

b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin 
belirlenmesi, 

c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımla
rında kullanılmaması, 

d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak 

grubun temini, 
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek ku

ruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması, 
g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 

h) Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleşti
rilmesi, 

ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi, 
i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha

riç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere devir yapılmaması, 

ilkeleri esas alınır. 
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların 

tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke eko
nomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri 
MADDE 3. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakam, özelleş

tirmeden sorumlu Devlet Bakanı (bu konuda görevlendirilmiş bir Devlet Bakanımn olmaması ha
linde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamımn ka
tılımı ile toplanır ve kararlan oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülür. 

Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
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a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların; "Özelleştirme kapsamına" alınmasına, 
özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyle özelleştirilebilir nitelikte olmayan
ların malî ve hukukî yönden "yeniden yapılandırılmasına", yeniden yapılandırma işlemleri tamam
lananların, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, yeniden yapılandırılmasına gerek görülmeyen
lerin ise doğrudan "özelleştirme programına" alınmasına karar vermek, 

b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış ku
ruluşlardan gerekli görülenlerin yeniden yapılandırılmalarına karar vermek, 

c) Kuruluşların- satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve 
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden 
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek, 

d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiye
tin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya hukuk 
tüzelkişilerine devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından gerçekleşti
rilen nihaî devir işlemlerini onaylamak, 

e) Kuruluşların; millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamu kurum ve ku
ruluşları ile mahallî idarelere bedelli veya bedelsiz devrine karar vermek, 

f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyet
lerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek, 

g) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak 
Üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen 
hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

h) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu ku
ruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılma
sına karar vermek, 

ı) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onaylamak, 

i) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değerlendire
rek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, 

j) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak 
yeniden yapılandırma işlemlerinin gerektirdiği harcamaların karşılanması için Özelleştirme Fo
nundan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına aktarma yapılmasına karar vermek. 

k) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça 

belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (h) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına yetki verebilir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
MADDE 4. - Başbakana bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip ve özel bütçeli Özelleştirme İdare

si Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği özelleş
tirmeden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
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a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "özelleştirme kapsamına" alınmasına, 
özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibarıyla özelleştirilebilir nitelikte olmayan
ların malî ve hukukî açıdan "Özelleştirmeye hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamlananlann 
bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise doğrudan 
"özelleştirme programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alman kuruluşların 
özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek, 

b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış ku
ruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek, 

c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve 
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden 
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek, 

d) Özelleştirme programına alman kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiye
tin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya özel 
hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından ger
çekleştirilen nihaî devir işlemlerini onaylamak, 

e) Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyet
lerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek, 

f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak 
üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen 
hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu ku
ruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılma
sına karar vermek, 

h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onayla
mak, 

ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değerlendire
rek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, 

i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça 

belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına yetki verebilir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 

MADDE 4. - Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği özelleştir
meden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. İdare geçici bir teşkilat olup özelleştir
me süreci sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilirler. 
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İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir; 

a) Kurul kararlarını uygulamak, 

b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlem
leri yürütmek, 

c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan 
kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli 
görülenlerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak, 

d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özel
leştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, sevk ve idaresini, faaliyetlerinin takip ve ko
ordinasyonunu yürütmek, 

e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların ano
nim şirket haline dönüştürülüp dönüştUrülmemelerine karar vermek, 

f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğer
lerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye mikta
rını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal var
lıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslan tespit etmek, hesaplan ve faaliyetleri ile ilgili her 
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak, 

g) Özelleştirme uygulamalannın gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek, 

h) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşlann malî, idarî, hukukî ve teknik yapı
ları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak, 

ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, ki
ralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dı
şı borçlanmalarına yeni yatırımlarına, verimliliğin artırılması ilkesi göz önünde bulundurularak ya
pılacak personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendi
rilmelerine ilişkin talepler hakkında karar vermek, 

i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı "ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikle
ri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan 
ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve 
yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar 
ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere ata
nacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır), 

j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek, 

k) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak, 

1) Özelleştirme Fonunu idare etmek, 
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem

leri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu iş
lerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek, 
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İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir; 

a) Kurul kararlarını uygulamak, 

b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlem
leri yürütmek, 

c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan 
kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli 
görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak, 

d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özel
leştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yü
rütmek, 

e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların ano
nim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek, 

f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğer
lerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye mikta
rını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal var
lıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her 
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak, 

g) Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili, her türlü işlemi yürütmek, 
h) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların malî, idarî ve hukukî yapıları ile il

gili olarak düzenlemeler yapmak, 
ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, ki

ralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dı
şı borçlanmalarına, verimliliğin artırılması ilkesi gözönünde bulundurularak yapılacak personel alı
mı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin 
talepler hakkında karar vermek, 

i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikle
ri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan 
ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve 
yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar 
ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere ata
nacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır), 

j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek, 

k) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak, 

1) Özelleştirme Fonunu idare etmek, 
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem

leri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu iş
lerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek, 
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n) Kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu banka
larının uyguladığı en yüksek ticarî faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlana
cak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek, 

o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
idare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla 

' bu maddenin (a), (b), (h), (i) ve (n) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuru
luşlara yetki verebilir. 

İdare Hizmet Birimleri 
MADDE 5. - a) İdarenin ana hizmet birimleri; bu Kanunda belirtilen görevler ile diğer ka

nunlarla verilen görevleri yürütmek için adlan ve görevleri İdare tarafından çıkarılacak teşkilat ve 
görev yönetmeliğinde belirtilmek üzere yirmi adet daire başkanlığından oluşur. 

b) İdarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Da
ire Başkanlığı, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından oluşur. 

c) İdarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Daire 
Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından oluşur. 

Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa
yılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler. İdare genel hükümler çerçevesinde taşra teşkilatı kur
maya yetkilidir. İdare merkez ve taşra teşkilatı ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Personel Rejimi 
MADDE 6. - İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümlerine tabidir. Baş

kan ve idarenin her kademedeki yöneticileri sınırlarım açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, 
yetkilerinin bir kısmını astlanna devredebilirler. İdare Başkam müşterek kararname ile, Başkan 
Yardımcılan Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personel ise Başkan tarafından atanır. 
Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri ve Daire Başkanlığı kadrolanna atanacaklarda, 4 
yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye 
sahip bulunmalan şartı aranır. Başkan ve Başkan Yardımcılan aylık, ek gösterge, zam ve tazminat-
lan ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklann Müsteşar ve Müsteşar Yardımcı
lan hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. 

idarede; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkam, Avukat, Özelleştirme Uzmanı (Şube Müdürü), Özelleştirme Uzmanı, Özel
leştirme Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. Bunlar, istekleri halinde TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklannda çalışanlar 
kurumlarının muvafakati ile idarede sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, idarenin bu konudaki 
talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumundan aylıksız 
izinli sayılır, izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu sü
reler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve 
harhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlanndan ay
lıksız izinli olarak İdarede çalıştıklan müddet karşılığı asıl bağlı olduklan kurumlarına karşı her
hangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti doğmaz. 

Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile 
malî haklan Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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n) Kuruuşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu banka
larının uyguladığı en yüksek ticarî faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlana
cak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek, 

o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

idare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla 
bu maddenin (a), (b), (h), (i) ve (n) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuru
luşlara yetki verebilir. 

İdare Hizmet Birimleri 
MADDE 5. - a) idarenin ana hizmet birimleri; Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, Finans

man ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı, istih
dam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Hiz
metleri Daire Başkanlığından oluşur. 

' b) idarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Da
ire Başkanlığı, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığından oluşur. 

c) idarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, idarî ve Malî işler Daire 
Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından oluşur. 

Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa
yılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler, idarenin merkez ve istanbul temsilciliği kadroları ekli 
(I) ve (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Personel Rejimi 
MADDE 6. - idare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Baş

kan ve idarenin her kademedeki yöneticileri sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, 
yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. İdare Başkanı müşterek kararname ile, Başkan 
Yardımcıları Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personelise Başkan tarafından atanır. 
Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri ve Daire Başkanlığı kadrolarına atanacaklarda, 4 
yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye 
sahip bulunmaları şartı aranır. Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge, zam ve tazminat
ları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıla
rı hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. 

idarede; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkanı, Avukat, Uzman (Şube müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı ve Daire Tabi
bi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bunlar, istekleri halin
de T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakati ile idarede sözleşmeli 
olarak istihdam edilebilirler, idarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle 
sonuçlandırılır. Bu personel, kurumundan aylıksız izinli sayılır, izinli oldukları sürece memuriyet
leri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi adde
dilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde 
terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları müddet kar
şılığı asıl bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti doğmaz. 

Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile 
malî hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel, ücreti ve özlük haklan kendi ku
ruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla İdarenin resen vereceği karar ile bu İdarede görevlendirile
bilir. Bu personel İdarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır. 

İdare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre İdarede görevlendirilen 
personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve 
miktarları geçmemek üzere İdarece belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

Mahkeme ve icra dairelerince İdare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet üc
retlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kânu
nunun ilgili hükümleri uygulanır. 

İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenle
nir. 

Özelleştirme Uzman Yardımcılığına Atama 
MADDE 7. - Özelleştirme uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler ve Mühendislik fakülte

leri veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmak, 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Özelleştirme uzman yardımcılığına atananlar en az tiç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu si
cil almak kaydıyla, açılacak özelleştirme uzmanlığı yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sı
navda başarılı olanlar Özelleştirme Uzmanı olarak atanırlar. 

Özelleştirme uzman yardımcılığrve uzmanlığı yarışma ve yeterlik sınavlarının yapılma esas 
ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

ı-

İdarenin Bütçesi 
MADDE 8. -. İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak şekil

de Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare bütçesinin ita amiri Başkandır. 
Özelleştirme Fonu ve Kaynakları 
MADDE 9. - Özelleştirme uygulamalan sonucu sağlanan tüm gelirler ile İdareye devredilen 

kuruluşlardan elde edilen temettüler ve özelleştirme uygulamalan çerçevesinde ihraç edilecek her 
türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen ku
ruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar 
ve sair gelirler, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında TC Ziraat Bankasında kurulacak Özelleştirme 
Fonunda toplanır. 
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Kamu İktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar
da çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kurulu
şu tarafından karşılanmak kaydıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebi
lir. Bu personel idarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır. 

idare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre idarede görevlendirilen 
personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve 
miktarları geçmemek üzere idarece belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet üc
retlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ilgili hükümleri uygulanır. 

İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenle
nir. 

Yasaklar ve Cezaî Hükümler 
MADDE 7. - Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası Kanununun 

kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşların yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, 
denetçileri ve diğer personeli ile özelleştirme idaresi personeli görevleri dolayısıyla bu kuruluşla
rın hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri henüz kamuya açıklanmamış bilgileri 
açıklayamazlar ve bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kulla
narak sermaye piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki 
yarar sağlamalarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul kıymet 
alım satımı yapamazlar. Bu yasak bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar. Bu 
kişiler özelleştirilmesi tamamlanan kuruluşlarda ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl görev alamaz
lar. Değer Tespit Komisyonu üyeleri de bu madde hükümlerine tabidirler. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı 
hüküm olunmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyondan beşyüzmilyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile bağlı bu kanunda yazılı birim ve kuruluşlarında çalışan per
sonel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazı
lı memurdan sayılırlar ve bu personelin özelleştirmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve 
senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü 
belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı 
haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı bablarındaki hükümler uygulanır. 

İdarenin Bütçesi 
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Özelleştirme Fonu ve Kaynakları 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları 
MADDE 10. - Özelleştirme Fonu; 
a) îş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme 

ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden 
Kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak 
aktarmalarda, 

b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele, atamalarının yapılıp eski ku
rumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen süre için aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar 
ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde, 

c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde, 
d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapıla

cak yeniden yapılandırma işlemlerinin gerektirdiği harcamaların karşılanmasında, 
e) İdareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî, hukukî ve teknik yönden yapılacak düzenleme

lerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında, 
f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında, 
g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait 

her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında, 
h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet 

alımında, 
ı) İdareye devredilen kuruluşlara İdarece belirlenecek esas ve usuller çereçevesinde borç ola

rak finansman sağlanmasında, 
i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında, 
j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde, 

k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun ek 24 üncü maddesi gereğince yapılacak sosyal yardım zammı ödemelerinde, 

1) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde, 

kullanılır. 
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer 

hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yeniden yapılandırılması veya 
özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idarî, malî, hukukî ve teknik yönden yapılacak düzenlemele
rin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilir. Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları 
ile fon bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin esas ve usuller İdare tarafından hazırlanarak Ku
rulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir. 

Denetim 
MADDE 11. - Özelleştirme Fonu ve İdare bütçesinin denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı 

Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır. 
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşün

ceye kadar 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir. 
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Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları" 
MADDE 10. - Özelleştirme Fonu; 
a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme 

ve yetiştinne eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden 
kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak 
aktarmalarda, 

b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele- atamalarının yapılıp eski 
kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen süre için aylık ücret, sosyal hak ve yardım
lar ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde, 

c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde, 

d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapıla
cak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği harcamaların karşılanmasında, 

e) İdareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak düzenlemelerin ge
rektirdiği giderlerin karşılanmasında, 

f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artınmlarına katılınmasında, 

g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait 
her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında, 

h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet 
alımında, 

ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç olarak 
finansman sağlanmasında, 

i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında, 

j) Özelleştirilen kuruluşlann kalan borçlannın tasfiyesinde, 
k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigorta

lar Kanununun Ek 24 üncü maddesi gereğince yapılacak sosyal yardım zammı ödemelerinde, 

1) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde, 
kullanılır. 
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer 

hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann özelleştinneye hazırlanması ama
cıyla idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına 
öncelik verilir. 

"Özelliştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılmaz ve bu fondan, Kamu Ortaklığı Fonu 
hariç herhangi başka bir fona aktarma yapılmaz." 

Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları ile fon bakiyelerinin nemalandmlmasına ilişkin esas 
ve usuller İdare tarafından hazırlanarak Kurulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir. 

Denetim 
MADDE 11. - İdare bütçesinin denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun uyarınca Sayış

tay Başkanlığınca yapılır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının çalışmaları ve Özelleştirme Fonunun 
kullanımı ile özelleştirme işlemleri sırasındaki her türlü hizmet ve uygulamaları, 2.4.1987 tarih ve 
3346 sayılı Kanun ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki 72 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname esaslarına göre denetlenir. 
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Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 12. - Bu Kanunda yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve 
tescile ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi 
MADDE 13. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarla ilgili olarak; 
a) Stratejik sayılacak konu ve kuruluşları tespit etmeye, 
b) Tekelleşmenin önlenmesi de dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararın ko

runması amacıyla, (a) bendi gereğince tespit edilecek stratejik kuruluşlardaki kamu payımn % 
50'nin altına düşmesi durumunda bu kuruluşlann yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz ve 
onay hakkı verecek imtiyazlı hisselerin miktarın ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı 
imtiyazlı hakları belirlemeye, imtiyazlı hisselerin miktarını ve bunlarla ilgili imtiyazlı haklan de
ğiştirmeye, stratejik konu ve kuruluş olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya, 

Kurul yetkilidir. 
Şu kadar ki, aşağıda belirtilen kuruluşlann sermayelerinin % 49'undan fazlasının özelleştiril

mesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda imtiyazlı hisseler oluşturulması zorunludur; 
- Türk Hava Yolları A.O., 
- T.C. Ziraat Bankası, 
- Türkiye Halk Bankası A.Ş., 
- T.M.O. Alkoloid Müessesesi, 
- Türkiye Petrolleri A.O. 
Yabancılara Gayrimenkul Satışı 
MADDE14. - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak özelleştirme uygulamalan çerçevesin

de yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere gayrimenkul satışı ve devri mütekabiliyet esasları göz 
önünde tutularak yürürlükteki mevzuat hükümlerine tabidir. 

Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi 
MADDE 15. - "Kamu hizmeti"; kamu kuruluşlarının kamu yaran gözeterek yürüttükleri mal 

ve hizmet üretim faaliyetleridir. Bu çerçevede kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri su
retiyle özelleştirilmesine ilişkin konularda bu Kanunim 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanun
larla düzenleme yapılmasına ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla; 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri), 

b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel nite
liğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve işletme birimlerinin, 

işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yön
temlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır. 
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Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına dü
şünceye kadar 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 12. -Tasarının 12 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabuledilmiştir. 

Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi , 
MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yabancılara Gayrimenkul Satışı 
MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamu Hizmetlerinin Gö'rdürülmesinin Özelleştirilmesi 
MADDE 15. - Kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine 

ilişkin konularda bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanunlarla düzenleme yapılması
na ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla; 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet 
üretim birimleri ve varlıklannın (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri), 

b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel nite
liğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve işletme birimlerinin, 

işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yön
temlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır. 
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Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel ni
teliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaç
larına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sa
yılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma v esözleş-
meler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunların bu hususları düzenleyen 
özel hükümleri saklıdır. 

Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle kullan
ma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez. 

Bakanlar Kurulu; bu Kanunun 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ekli (B) başlıklı listede sayılan kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri hizmet 
ve faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, bu kuruluşlardan iktisadî devlet teşekkülü statüsüne dö
nüştürülecek olanları belirlemeye yetkilidir. 

Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması 
MADDE 16. - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme uygulamaları sonu

cu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet 
piyasalarının işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu ararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve gü
venliği ile ekonomik çıkarların korunmasına ilişkin olarak; 

a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya unsurlarının 
paylaşılması ya da kontrolü, 

b) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasalara yeni girecek 
olanların engellenmesi, 

c) Eşit hak ve yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanma
sı, ' • ' 

d) Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınma
sı veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin diğer bir mal ve
ya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin 
tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi, 

yasaktır. 
Teşebbüsler arası rekabeti doğrudan veya dolaylı bir şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı 

anlaşma, uygulama ve kararlar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak 
veya bunu sağlayacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem, faaliyet ve fiille
ri hakkında kuvvetli emarelerin varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli ted
birler alınır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliklerle belirlenir. Bu fıkranın a, b, c, d bent
lerinde belirtilen durumlara ilişkin muafiyetler, hukukî ve cezaî müeyyideler ilgili mevzuat hüküm
lerine tabidir. 

Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler 
MADDE 17. - Bu Kanuna göre; 
A. a) iktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim

leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, 
b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya

rısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka-
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Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel ni
teliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaç
larına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sa
yılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleş
meler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunlann bu hususları düzenleyen 
özel hükümleri saklıdır. 

Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle kullan
ma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez. 

Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması 
MADDE 16. -Tasarının 16 ncı maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler 
MADDE 17. - Bu Kanuna göre'; 

A. a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim
leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, ' 

b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya
nsından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka-
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mu payları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştirak-
lerindeki kamu paylarının, 

c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların, 

d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların Ve kamu ik
tisadî kuruluşlannın gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve 
iştiraklerindeki paylarının, 

birlikte ve/veya ayrı ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca 
karar verilir. Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu kuruluş
lardan hangilerinin malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırmaya tabi tutulacağı, hangilerinin 
özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme porgramına alınacağı belirtilir. 

B. Özeleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan; malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırıl
malarına karar verilenlerin yeniden yapılandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı 
oldukları bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili 
malî ve hukukî yönden, yeniden yapılandırma işlemleri Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafın
dan yürütülür. Yeniden yapılandırma işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile 
özelleştirme programına alınır. Bu şekilde yeniden yapılandırılarak özelleştirme programına alı
nanlar ile doğrudan özelleştirme programına almanlar (bağlı ortaklıklann iştirak payları ve varlık
ları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuru
luşların iştirak payları ve varlıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek 
olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak İda
reye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık ve
ya kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış sayılır. 

C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci mad
denin (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadî kuruluş
larının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştir
me programına alınmalarına Kurulca karar verilir. Bunların mülkiyetin devri dışındaki yöntemler
le yapılacak özelleştirme işlemleri İdare parafından yürütülür. Ancak bunların mülkiyetinin bağlı 
bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder. 

D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkate alı
narak özelleştirme kapsamından çıkanlmalan gerekli görülenler Kurul karan ile eski statülerine ia
de edilir. 

E. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 10 uncu maddesinin (d) ben
di gereğince, yeniden yapılandırma harcamalarının karşılanması için Özelleştirme Fonundan akta
rılacak miktarlar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir he
sapta toplanır. Bu hesabın kullanımı Özelleştirme Fonunun tabi olduğu usul ve esaslara tabi olup, 
yönetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca belirlenir. Bu hesap, Özel
leştirme Fonunun tabi olduğu usul ve esaslara göre denetlenir. 

F. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olanların ürettikleri 
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlannca belirlenir. 

G. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu ni
haî devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 
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mu paylan ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının iştirak-
lerindeki kamu paylarının, 

c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların, 

d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu ik
tisadî kuruluşlanmn gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklannın ve 
iştiraklerindeki paylannın, 

birlikte ve/veya ayn ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca 
karar verilir. Kuruluşlann özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu Kuruluş
lardan hangilerinin malî ve hukukî yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulacağı, hangi
lerinin özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme programına alınacağı ve özelleştirmenin hangi 
yöntemle ve hangi süre içinde gerçekleştirileceği belirtilir. 

B. Özelleştirme kapsamına alınan kunıluşlardan; malî ve hukukî yönden özelleştirmeye hazır
lanmalarına karar verilenlerin bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı oldukla
rı bakanlık veya kurumlar ile ilgileri önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili malî ve hu
kukî yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri Kurulca belirlenecek kuruluş veya kuruluşlar tarafın
dan yürütülür. Özelleştirmeye hazırlık işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile 
özelleştirme programına alınır. Bu şekilde hazırlıktan tamamlanarak özelleştirme programına alı
nanlar ile doğrudan özelleştirme programına alınanlar (bağlı ortaklıklann iştirak paylan ve varlık
ları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yansından fazlası kamuya ait kuru
luşların iştirak paylan ve varlıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek 
olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak İda
reye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul karan tarihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık ve
ya kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış sayılır. 

C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci mad
denin (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadî kuruluş
larının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştir
me programına alınmalanna Kurulca karar verilir. Bunlann mülkiyetin devri dışındaki yöntemler
le yapılacak özelleştirme işlemleri İdare tarafından yürütülür. Ancak bunlann mülkiyetinin bağlı 
bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder. 

D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkate alı
narak özelleştirme kapsamından çıkarılmaları gerekli görülenler Kurul karan ile eski statülerine ia
de edilir. 

E. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olanların ürettikleri 
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlannca belirlenir. 

F. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu ni
haî devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 
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Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri 
MADDE 18. - Özelleştirme programına alman kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin olarak 

özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir. 

A) Özelleştirme yöntemleri 
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin veya birka

çının birlikte uygulanması suretiyle özellcştirilir. 

a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının mülkiyeti
nin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşların hisselerinin tamamı
nın veya bir kısmının -kuruluşların içinde bulundukları şartlar da dikkate alınarak- yurt içi ve yurt 
dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, 
çalışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları 
ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla 
bedel karşılığı devredilmesidir, 

b) Kiralama ; Kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya tamamen bedel karşılığın
da ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir. 

c) işletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet 
üretim birimlerinin -mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla- bedel karşılığında belli süre ve şartlar
la işletilmesi hakkının verilmesidir. 

d) Mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi
rimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medenî Kanununda ön
görülen şekil ve şartlar dahilinde malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösteril
mesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurması
na ilişkin hakların tesisidir. 

e) İşin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar; Kuruluşların özellikleri ve yapıları da dikkate 
alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel ka
nunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir. 

İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı
na Kurulca karar verilir. 

B) Değer tespiti 

Özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespit işlemleri, bu kuruluşların nitelikleri 
ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri de dikkate alınarak; 

a) İndirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), 
b) Temettü verimi, 
c) Defter değeri, 
d) Net aktif değeri, 
e) Amortize edilmiş yenileme değeri, 
f) Tasfiye değeri, 
g) Fiyat/kazanç oranı, 
h) Piyasa kapitalizasyon değeri, 
ı) Piyasa değeri/defter değeri, 
i) Ekspertiz değeri, 
j) Fiyat/nakit akımı oranı, 
gibi genel kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak yapılır. 

Türkive Büvük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 
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Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri 

MADDE 18. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlann özelleştirilmesine ilişkin olarak 
özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir. 

A) Özelleştirme yöntemleri 
Özelleştirme programına alman kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin veya birka

çının birlikte uygulanması suretiyle özelleştirilir. 

a) Satış; Kuruluşlann aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklannın mülkiyeti
nin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşlann hisselerinin tamamı
nın veya bir kısmının -kuruluşlann içinde bulunduklan şartlar da dikkate alınarak- yurt içi ve yurt 
dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, ça
lışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonlan ve/ve
ya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel 
karşılığı devredilmesidir. 

b) Kiralama; Kuruluşlann aktiflerindeki varlıklannın kısmen veya tamamen bedel karşılığın
da ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir. 

c) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet 
üretim birimlerinin -mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla- bedel karşılığında belli süre ve şartlar
la işletilmesi hakkının verilmesidir. 

d) Mülkiyetin gayrı aynî hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi
rimleri ile varlıklannın, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medenî Kanununda ön
görülen şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara nza göste
rilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklannı kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurma
sına ilişkin hakların tesisidir. 

e) İşin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar; Kuruluşlann özellikleri ve yapılan da dikkate 
alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel ka
nunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir. 

İşin gereğine göre yukanda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı
na Kurulca karar verilir. 

B) Değer tespiti 
Özelleştirme programına alman kuruluşlann değer tespit işlemleri, bu kuruluşların nitelikleri 

ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri de dikkate alınarak; 

a) İndirgenmiş nakit akımlan (net bugünkü değer), 

b) Temettü verimi, 

c) Defter değeri, . 

d) Net aktif değeri, 

e) Amortize edilmiş yenileme değeri, 

f) Tasfiye değeri, 

g) Fiyat/kazanç oranı, 

h) Piyasa kapitalizasyon değeri, 

ı) Piyasa değeri/defter değeri, 

i) Ekspertiz değeri, 
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Bu değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve idare Başkanının onayı ile en az üç üyeden oluş
turulacak "Değer Tespit Komisyonları" tarafından yapılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının ka
tılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İdare Başkanı veya komisyon başkanınca lüzum gö
rüldüğü takdirde komisyona yardımcı olmak üzere değerleme kararlarına katılmamak şartıyla ye
teri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir. 

C) İhale usulleri 

Özelleştirme işlemlerinde aşağıdaki ihale usulleri uygulanır: 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Pazarlık usulü, 
c) Açık artırma usulü, 
d) Açık teklif usulü, 
e) Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen ihale usullerinden birinin veya bir kaçının birlikte uygu

lanmasına İdarece karar verilir. 

Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri 

MADDE 19. - Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile ilgili olarak aşa
ğıdaki hükümler uygulanır; 

A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı için şir
ket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya ser
maye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi İdarece 
yapılır. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayı
lır. Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285, 299, 392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "hesap dönemi sonu" ibaresi 
ile beşinci bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun sermayenin nakden konul
masına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

B) Anayasanın 43,168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme 
programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazine
nin mülkiyetindeki taşınmaz malların mülkiyetinin bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar le
hine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin olarak; 

a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan 
sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait olanların kuılanımındakilerin mülkiye
ti, bedelleri şirketin kumlusunda veya yapılacak sermaye artırımında aynî sermaye olarak konul
mak üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşılı
ğı çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır. 
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j) Fiyat/nakit akım oranı, 
gibi genci kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak yapılır. 

Bu değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve İdare Başkanının onayı ile en az beş üyeden 
oluşturulacak "Değer Tespit Komisyonları" veya İdare tarafından teklif ve Kurulca kabul edilecek 
"özel bağımsız ihtisas kuruluşları" tarafından yapılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı 
ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İdare Başkanı veya komisyon başkanınca lüzum görüldü
ğü takdirde komisyona yardımcı olmak üzere değerleme kararlarına katılmamak şartıyla yeteri ka
dar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir. 

Özelleştirmeye ilişkin yapılan değer tespiti yöntemleri ve çalışmaları açıklık-şeffaflık ilkesi 
gereği kamuoyuna duyurulur. 

C) İhale usulleri 
Özelleştirme işlemlerinde aşağıdaki ihale usulleri uygulanır : 

a) Kapalı teklif usulü, 

b) Pazarlık usulü, 

c) Açık artırma usulü, 

d) Açık teklif usulü, 
e) Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen ihale usullerinden birinin veya bir kaçının birlikte uygu

lanmasına İdarece karar verilir. 
İhale şartlan ihale öncesinde, ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık ilkesi gere

ği kamuoyuna duyurulur. 

Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri 
MADDE 19. - Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile ilgili olarak aşa

ğıdaki hükümler uygulanır; 

A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı için şir
ket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya ser
maye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi İdarece ya
pılır. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. 
Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285,299,392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin beşinci bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasa
sı Kanununun sermayenin nakden konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

B) Anayasının 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme 
programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz malların mülkiyetinin bu 
kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin ola
rak; 

a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan ser
mayesinin tamamı ve/veya yansından fazlası Devlete ait olanların kullanımındakilerin mülkiyeti, 
bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artınmında aynî sermaye olarak konulmak 
üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşılığı çı
karılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır. 
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b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti, be
delsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, idare tarafından kuruluşun mal varlığının 
değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir. 

c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazların devredildiği kuru
luşların özelleştirilmesi sırasında İdarece genel değer tespiti yapılırken, değer tespitine konu taşın
mazların bedeli 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esasla
rı göz önünde tutularak, bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen "Değer Tespit Komisyonları" 
tarafından belirlenir. 

d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil ta
rihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil edi
lenler iade edilmez. 

e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50'den fazla kamu payı bulunan ku
ruluşlar tarafından kullanılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetinde
ki taşınmaz mallardan özel mülkiyete konu olamayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine devredilebi
lir mülkiyetin gayri aynî haklar tesis edilir. 

Ç) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşın
mazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zo
runlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar, 
İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devredilmesi ge
reken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz." 

D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayele-
rindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir 
tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzen
lemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazların 
ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın 
tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu si
cil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve 
tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz. 

Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri 
MADDE 20. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarla ilgili olarak; 
A) Mevcut durumları itibariyle anonim şirket statüsünde olan kuruluşların anasözleşmelerinin 

bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan ge
rekli görülenlerin bu Kanuna uygun anasözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülme
lerine, anonim şirket statüsünde olanların, aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete 
devri veya şirkette mevcut aktiflerin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket ku
rulması suretiyle bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece ka
rar verilir ve bunların anasözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu maddede belirtilen işlemler 
hakkında Türk Ticaret Kanununun 147, 148, 149, 150, 152,451 ve 452 nci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

B) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarru
funda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve özel
leştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayrı ayrı ano
nim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşların hak ve yükümlülüklerinden han
gilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir. 
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b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazlann mülkiyeti, be
delsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, îdare tarafından kuruluşun mal varlığının 
değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir. 

c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlann devredildiği kuru
luşların özelleştirmesi sırasında İdarece genel değer tespiti yapılırken, değer tespitine konu taşın
mazların bedeli 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esasla-
n göz önünde tutularak, bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen "Değer Tespit Komisyonlan" 
tarafından belirlenir. 

d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil ta
rihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisiİ bedelleri talep edilmez, tahsil edi
lenler iade edilmez! 

e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50'den fazla kamu payı bulunan ku
ruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallardan özel mülkiyete konu 
olmayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gayri aynî haklar tesis edilir. 

C) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşın
mazlann devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zo
runlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar, 
İdarenin görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devredilmesi ge
reken taşınmaz mallann ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayele-
rindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir 
tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazlann ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzen
lemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazlann 
ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın 
tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu si
cil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve 
tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz. 

Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri 
MADDE 20. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak; 
A) Mevcut durumları itibariyle anonim şirket statüsünde olan kuruluşların anasözleşmelerinin 

bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan ge
rekli görülenlerin bu Kanuna uygun anasözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülme
lerine, anonim şirket statüsünde olanlann, aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete 
devri veya şirkette mevcut aktiflerinin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket ku
rulması suretiyle bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece ka
rar verilir ve bunların anasözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu maddede belirtilen işlemler 
hakkında Türk Ticaret Kanununun 147, 148, 149, 150, 152, 451 ve 452 nci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

B) Kuruluşlann özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarru
funda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve özel
leştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayrı ayrı ano
nim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşlann hak ve yükümlülüklerinden han
gilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir. 
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G) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüştü
rülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre için
de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Ka'nunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna 
ilişkin şartlar aranmaz. 

Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır. 

İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi 
MADDE 21. - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) 

bir hizmet aküne dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmesi, küçültül
mesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması ve
ya tasfiye edilmesi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmele
ri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş 
sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunlara 
yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri sağlanabilir. İş kay
bı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların ye
niden yapılandırılması, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması ve
ya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına 
düşmesinden, anonim şirket hahline dönüştürülmeyenlerin ise devir - teslim tarihinden itibaren bir 
yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haldi ne
denlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve 
diğer hizmetlerden yararlanırlar. 

Bu Kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler için gerekli gider
lerin karşılanması amacıyla, Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinin % 15 (yüz-
deonbeş)i, yurtiçi ve yurtdışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili olarak sağlanacak 
özel tahsisli kaynaklar; İdarece, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adına, Kurulca belir
lenecek bir kamu bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmet
ler Hesabı"na yatırılır. Bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü görevlidir. İvedi ve zorunlu harcamaların, nakit durumunun yetersizliği sebebiy
le yapılamaması halinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştir
me Fonundan daha sonra yapılacak aktarmalara mahsuben. Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazmi
natı ve Diğer Hizmetler Hesabına Kurul kararı ile aktarma yapılabilir. Bu maddede belirtilen % 15 
(yüzdeonbeş) oranını ihtiyaca göre sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Kurul 
yetkilidir. 

İş kaybı tazminatı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddesindeki usul 
ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tutarıdır. Bu madde kapsamına giren hiz
met akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri de
vam edenlere 90 gün, 1 100 günden beri devam edenlere 120 gün, 1 650 günden beri devam eden
lere 180 gün, 2 200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözko-
nusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden 
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C) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüştü
rülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre için
de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna 
ilişkili şartlar aranmaz. 

D) Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarca ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini ha
iz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlan ile diğer hususları dü
zenlemeye Kurul yetkilidir. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca mal ve hizmet satın almak 
üzere yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti etmeye Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır. 
İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi 

MADDE 21. - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) 
bir hizmet aktine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanma
sı özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli ve 
süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları 
ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve 
yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. Ayrıca bunlara yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetle
ri özelleştirme fonundan desteklenerek ve finanse edilerek, öncelikle sağlanır. İş kaybı tazminatı 
ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden iş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların 
özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatıl
ması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin 
altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise devir - teslim tarihinden itiba
ren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 
haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen taz
minat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. 

Bu Kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler için gerekli gider
lerin karşılanması amacıyla Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinden, öncelikle 
iş kaybı tazminatı ödenir. Yurt içi ve yurt dışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili 
olarak sağlanacak özel tahsisli kaynaklar; İdarece, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adı
na, Kurulca belirlenecek bir kamu bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazmina
tı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır. Bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesinde İş ve İş
çi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevlidir. İvedi ve zorunlu harcamaların, nakit durumunun 
yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine Özelleştirme Fonundan daha sonra yapılacak aktarmalara mahsuben özelleştirmeye bağlı 
İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabına Kurul kararı ile aktarma yapılabilir. 

İş kaybı tazminatı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddesindeki usul 
ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tutarıdır. Bu madde kapsamına girenlerden, 
hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri de
vam edenlere 90 gün, 1 100 günden beri devam edenlere 120 gün, 1 650 günden beri devam eden
lere 180 gün, 2 200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözko-
nusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden 
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yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş ve İşçi Bul 
ma Kurumuna başvurmaları zorunludur. İş ve İşçi Bulma Kurumu hak sahiplerinin başvurularını 
müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kaza
nıldığını tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve bu
na ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatım aylık olarak öde
meye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük tu
tarı üzerinden yapılır. 

Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme 
tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sü
relerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ye diğer hizmetlerden yararlana
mazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların, işe yerleştirilmeleri veya kendi
lerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin haklan sona erer. 
İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolla belirlenir. 

Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak 
iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarları, bu maddede 
öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır. Bu 
suretle hesaplanan tazminat tutarları 26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan gelirlerden 
karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir. 

Kuruluşlardaki Personelin Nakli 
MADDE 22. - Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültü

len, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personel ile sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak aşağı
daki şekilde nakledilirler; 

Bu kuruluşların; 
a) Özelleştirilmeleri sonucu sermayeierindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya 

bunların müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde; satış veya 
devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından, 

b) Küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz ola
rak kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde bunlarla ilgili 
işlemlerin sonuçlanmasından, 

itibaren onbeş gün içerisinde işlem sonuçlan İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir. İlgili ku
ruluş bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde memur ve sözleşmeli personelle ilgili bilgile
ri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Bu bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesin
den itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel, kamu ku
rum ve kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar. Atamalan yapılan 
personelin işe başlama sürelerine ve işe-başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 190 sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda personelin duru
muna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece deği
şikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 
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yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde îş ve İşçi Bul
ma Kurumuna başvurmaları zorunludur. İş ve İşçi Bulma Kurumu hak sahiplerinin başvurularım 
müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kaza
nıldığını tespit etmesi halinde lıizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve bu
na ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını aylık olarak 
ödemeye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük 
tutan üzerinden yapılır. 

Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme 
tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sü
relerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlana
mazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların, işe yerleştirilmeleri veya kendi
lerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin haklan sona erer. 
İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile 
iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle belirlenir. 

İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları kesintileri İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce aynca hak sahipleri adına ilgili kurumlara ödenir. 

Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak 
iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarlan, bu maddede 
öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır. Bu 
suretle hesaplanan tazminat tutarları, 26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan gelirlerden 
karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir. 

Kuruluşlardaki Personelin Nakli 

MADDE 22. - Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçül
tülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 
personel ile sözleşmeli personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluş-
lanna, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (0 bendinde yer alan hüküm
ler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler; 

Bu kuruluşların; 

a) Özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya 
bunlann müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde; satış veya 
devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından, 

b) Küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz 
olarak kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde bunlarla il
gili işlemlerin sonuçlanmasından, ' ' . 

itibaren onbeş gün içerisinde işlem sonuçları İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir. İlgili ku
ruluş bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde memur ve sözleşmeli personelle ilgili bilgile
ri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Bu bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesin
den itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel, kamu ku
rum ve kuruluşlannda durumlarına uygun boş>kadro ve pozisyonlara atanırlar. Atamalan yapılan 
personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 190 sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda personelin duru
muna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece 
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Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan 
kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya ku
ruluşlarına atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret, 
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklan Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan TC 
Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içinde de Sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanan personelin devir sözleşmelerinin yapıldığı tarihteki kadro ve pozisyonları
na ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin 
net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, 
her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutanndan 
fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın taz
minat olarak ödenir. Ancak kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte bu Kanunun 24 ün
cü maddesinde belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaya en çok 3 (üç) yılı kalmış olanların özel
leştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar nakilleri yapılmaz. 

Sosyal Yardım Zammı 

MADDE 23. - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların, özelleştirme uygulamaları sonucu 
bunlardaki kamu payının % 15'in altına düşmesinden veya bunların tasfiyesinden yahut tüzelkişi
likleri sona erecek şekilde kapatılmasından önce sosyal yardım zammına hak kazanmış olan perso
nele 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi gereğince ödenen sosyal yardım 
zamları, ödemenin yapılmasını müteakip Sosyal Sigortalar Kurumunun yazılı talebi üzerine İdare 
tarafından Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere en çok iki ay içinde adı geçen kuruma ödenir. 
Özelleştirme Fonunun diğer yükümlülükleri de dikkate alınarak, sosyal yardım zamlarının süresin
de Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde sosyal yardım zamlan Ha
zinece karşılanır. 

Emeklilik 
MADDE 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununa tabi personel ile bu kunıluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelden; 
tabi oldukları mevzuat gereği hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara, bu hakkı ka
zandıkları tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde emeklilik ikramiyeleri % 
20 (yüzdeyirmi) fazlasıyla ödenir. Emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 20 (yüzdeyir-
mi) tutarındaki miktar, ödemeyi müteakip TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 
Özelleştirme Fonundan karşılanır. 

Kadro İhdası 
MADDE 25. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden bu Kanunun 

22 nci maddesine göre diğer kamu kurum,ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere aşa
ğıdaki kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
lenmiştir. 
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değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince yapılacak kadro değişiklikle
rinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulan
maz. Bu fıkrada geçen süreler askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden ayba
şından itibaren başlar. 

Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan 
kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya ku
ruluşlanna atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret, 
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haldarı Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C. 
Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum ve 
kuruluşlanna atanan personelin devir sözleşmelerinin yapıldığı tarihteki kadro ve pozisyonlarına 
ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net 
tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her 
türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından faz
la olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazmi
nat ödenir. Ancak, kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte bu Kanunun 24 üncü madde
sinde belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaya en çok 3 (üç) yılı kalmış olanların özelleştirme iş
lemleri sonuçlamneaya kadar nakilleri yapılmaz. 

Sosyal Yardım Tamım 
MADDE 23. -Tasarının 23 üncü maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik 

MADDE 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
na tabi personelden; T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, hizmet süresi itibariyle emek
lilik hakkını kazananlara bu hakla kazandıkları tarihten itibaren ilci ay içinde emekli olmayı is
temeleri halinde, emeklilik ikramiyeleri % 30 (Yüzde otuz) fazlasıyla ödenir. Emeklilik ik
ramiyesine ilave olarak ödenecek % 30 (Yüzde otuz) tutanndaki miktar, ödemeyi müteakip T.C. 
Emeldi Sandığı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanır. 

Kadro İhdası 
MADDE 25. - Tasarının 25 inci maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(V) SAYILI CETVEL 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

GİM Memur İÖ " 20 000 

Bu cetvelde yer alan kadrolar; özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelin 
durumuna uygun kadro bulunmaması halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece de
ğişikliği yapılmak suretiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan 
kurumların, merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye ve fonlarına tahsis edilebilir. 

Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları 
MADDE 26. - Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına ba

kılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylanmn özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki 
esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür. 

Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta topla
nır. Bu özel hesapta toplanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından öncelikle; özelleş
tirme uygulamaları sonucu doğabilecek iş kaybı nedeni ile yapılacak tazminat ödemeleri ile gerekti
ğinde bu madde gereğince ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özelleştirilecek diğer kuruluş
larda yapılacak idarî, malî, teknik ve hukukî düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kullanılır. Bu 
madde gereğince elde edilecek özelleştirme gelirlerinden yukarıda belirtilen öncelikli harcamalar dü
şüldükten sonra kalan miktar ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından bütçelerine gelir kaydedilir. 

Belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygulamaları çerçevesinde özel ih
tisas gerektiren konulara ilişkin müşavirlik, araştırma, pazarlama ve teknik hizmetler; ilgili beledi
ye veya il özel idaresinin talebi üzerine idarece sağlanabilir. 

Vergi Muafiyeti 
MADDE 27. - Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin 

işlemler (sözleşmeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
MADDE 28. - 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi madde başlığı ile 

birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Kamu Ortaklığı Fonu 
Madde 4. - Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle ilgili olarak ihraç edile

cek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü kıymetli evrakın satışı, altyapı tesislerinin işletilmesi ve iş
letme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar, ilgili ku
ruluşların bütçeleri dışında TC Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır. 
Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yönetilir." 

MADDE 29. - 2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Kamu Ortaklığı Fonunun Kullanım Alanları 
Madde 5. - Kamu Ortaklığı Fonu; 
a) Kamu Ortaklığı Fonundan finansa edilecek tesislerin finansmanında, bunların işletme, ba

kım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının karşılanmasında, 
b) ileride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı yerilecek altyapı tesisleri ile di

ğer tesislerin finansmanında, 
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Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları 
MADDE 26. - Tasarının 26 ncı maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Muafiyeti 
MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. - Tasarının 28 inci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. -Tasarının 29 uncu maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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c) Gelir ortaklığı senetleri için yapılacak her türlü ödemelerde, 

d) Gereldi görülen hallerde, piyasaya arz edilmiş olan gelir ortaklığı senetlerinin ve her türlü 
kıymetli evrakın satın alınmasında, 

e) Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuatla belirlenen kullanım alanları ile ilgili her türlü işlemin 
yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda, 

kullanılır. Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir. Fon bakiyelerinin kısmen veya 
tamamen, kamu bankalarında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığınca, kamu bankaları dışında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir." 

MADDE 30. - 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
Madde 6. - Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun görev ve yet

kileri aşağıda belirtilmiştir; 
a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzen

lenmesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek, 
b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yön

de her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek, 
c) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın 

adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek, 
d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesis

lerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 
e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile 

Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile 
bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen 
Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanmasına karar vermek, 

f) Bakanlar Kurulunca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulama
sına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek, 

g) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere 
kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile 
diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak, 
ı) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi 

de göz önünde bulundurularak karar vermek." 
MADDE 31. - 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kamu Ortaklığı Fonunun Denetimi 
Madde 15. - Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun hüküm

leri uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır. Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tesci
le ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 32. - 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. . 
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MADDE 30. - Tasannm 30 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. -Tasarının 31 inci maddesi 31 inci madde olaraiv aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. - Tasarının 32 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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"Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar TC Zi
raat Bankası Ankara Merkez Şubesinde Hazine ve Dışticarct Müsteşarlığı adına açılacak "Çalışan
ların Tasarruflannı Teşvik Hesabı"na yatınlır. 

MADDE 33. - 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. - Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta topla

nan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım satımı
na yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, her türlü menkul kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara 
yatırmak suretiyle nemalandırır." 

MADDE 34. - 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Kamu iktisadî kuruluşu "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğin
deki mal ve hizmetleri kamu yaran gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu 
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür." 

MADDE 35. - A) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki (B-KAMU İKTİSA
DÎ KURULUŞLARI (KİK)" başlıklı bölümde yer alan kuruluşlardan "Türk Hava Yollan AO", 
"Çay İşletmeleri Genel Müdürülüğü", "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü" bu bölümden çıkan-
larak aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin sonuna ekli "A-İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLE
Rİ (İDT) " bölümüne eklenmiştir. 

B) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "(B) KAMU İKTİSADÎ KURULUŞ
LARI (KİK)" bölümü aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

"(B) KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI (KİK) 
- TC Devlet Demir Yollan İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
- TC Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
- Türk Telekomünikasyon AŞ" 
MADDE 36. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasın

da geçen "...ve Kamu Ortaklığı..." ibaresi metinden çıkarılış ve fıkraya "...Başbakan Müşavirlikle
rine..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine..." iba
resi eklenmiştir. 

Çeşitli Hükümler 
MADDE 37. - Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak; 
a) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hü

kümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan 
bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 

b) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esaslar 
İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle tespit olunur. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını müte
akip Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Yasaklar ve Cezaî Hükümler 
MADDE 38. - Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası Kanunu

nun kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşlann yönetim kurulu başkan ve üye-
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MADDE 33. - Tasarının 33 ncü maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. - Tasanmn 34 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. - Tasanmn 35 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da geçen ".... ve Kamu Ortaklığı..." ibaresi metinden çıkanlmış ve fıkraya "....Başbakan Müşavir
liklerine...." ibaresinden sonra gelmek üzere " Özelleştirme idaresi Başkanlığında Başkan, Baş
kan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkam, Proje Grup Başkam ve Basın ve Halkla İliş
kiler Müşavirliğine..." ibaresi eklenmiştir. 

Çeşitli Hükümler 
MADDE 37. - Tasanmn 37 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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leri, denetçileri ve diğer personeli ile İdare personeli görevleri dolayısıyla bu kuruluşların hesap ve 
-işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri henüz kamuya açıklanmamış bilgileri açıklayamaz-
lar ve bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak serma
ye piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağla
malarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul kıymet alım satımı ya
pamazlar. Bu yasak bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı 
hükmolunmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyondan beşyüzmilyona kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 39. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

"EK MADDE 71. - Sosyal güvenlik bakımından TC Emekli Sandığına tabi bir görevde bu
lunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştiril
meleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile anonim şirkete dönüştürül -
meyenlerden satılan veya devredilenlerde TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden is
teyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının 
% 50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihin
den sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

MADDE 40. - 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 6. - Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hak-
* ki Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idare

sine ve sermayesine hâkim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hüküm
leri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dahil, 
sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan 
özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir. 

Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen tüzelkişilere, ülke ekonomisine ya
rarlı olması halinde, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat çerçeve
sinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde sözkonu-
su belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzelkişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tescili ile bu 
husustaki diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır." 

MADDE 41. - 6326 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Ancak, yürürlüteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları ne

deniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili transfer ile ilgilendi
rilmez." 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 42. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi, 

28.5.1985 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 17 
• nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Özelleştirme İdaresi Başkan
lığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her 
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MADDE 38. - Tasarının 39 uncu maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. - Tasarının 40 inci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. - Tasarının 41 inci maddesi 40 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 4L - Tasarının 42 nci maddesi 41 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇld MADDE 1. -Tasarının geçici 1 inci maddesi geçici madde 1 olarak aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCl MADDE 2. - Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığına ait iken bu idarenin Özelleştirme idaresi Başkan
lığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her 
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türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kuru
lan Özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi veya Özelleştirme İdare
si personeli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayılan 
personele 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen aylık ek gösterge, herürlü zam 
ve tazminatlar ile sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 
değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük haklan, 530 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğünün durdurulması kararının 
Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen dönem 
için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettirilerek ödenir. Ancak, bahsi geçen dönem için ya
pılmış olan ödemeler mahsup edilir.. 

Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlen
dirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, sözleş
meden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük haklan yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

Kadrosuz sözleşmeli personel, öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak 
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek 
suretiyle durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikrami
yenin bir aya isabet eden miktan dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutan, atandığı kadronun ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat haklan ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tutann-
dan fazla olması halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın 
tazminat olarak ödenir. Aynca bu personelin aylık ücretine, aradaki farkın kapanacağı tarihe kadar 
geçecek süre içinde Özelleştirme Uzmanı olarak çalışan personelin sözleşme ücretinde meydana 
gelecek net artışın % 50'si (yüzdeelli) oranında net artış yapılır. 

Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresinde Çalıştınla-
cak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslan" bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkanlıir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun; 36 ncı maddesinin, ortak hü
kümler bölümünün A-11 numaralı bendine "Başbakanlık Uzman Yardımcılan" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Özelleştirme Uzman Yardımcılan", "Başbakanlık Uzmanlığına" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanlığına" ibareleri, aynı kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelin
de (I/g) bölümüne "Başbakanlık Uzmanlan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uz-
manlan" ibaresi, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin (A) özel Hizmet Tazminatı bölü
münün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanlan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uz
manı" ibareleri eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince İdareye devredilen perso
nelden en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar ile en az iki ve üç yıllık yükseköğrenim gör
müş olanlardan Şube Müdürü (Uzman) kadrosunda bulunanlardan yaş sınınna bakılmaksızın, en az 
iki yılı Toplu Konut ye Kamu Ortaklığı idaresi, Kamu Ortaklığı idaresi ve Özelleştirme idaresi 
Başkanlıklarında geçmek kaydıyla üç yıl ve daha fazla kamu hizmeti olanlar Özelleştirme Uzman
lığı Sınavına, hizmet süresi üç yıldan az olanlar Özelleştirme Uzman Yardımcılığı Sınavına tabi tu
tulurlar. Sürelerin hesabında sınavların yapıldığı tarih esas alınır. Sınavlarda başarılı olanlar du
rumlarına uygun Özelleştirme Uzmanlığı veya Özelleştirme Uzman Yardımcılığı kadrolanna ata
nırlar. Bu suretle özelleştirme uzmanlığına atananlar ile özelleştirme uzman yardımcılığına atanan
lardan yeterlik sınavında başanlı olup, özelleştirme uzmanlığına atananlar hakkında 657 sayılı 
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türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kuru
lan özelleştirme tdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı idaresi veya özelleştirme idare
si personeli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme idaresine devredilmiş sayılan 
personele 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyannca ödenen aylık ek gösterge, her türlü 
zam ve tazminatlar ile sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı 
Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük haklan, 530 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğünün durdurulması 
karanmn Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen 
dönem için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettirilerek ödenir. Ancak, bahsi geçen dönem 
için yapılmış olan ödemeler mahsup edilir. 

Kadrolan kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlanna uygun işlerde görevlen
dirilirler. Bunlann eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, sözleş
meden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük haklan yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslanna 
bağlı olarak saklı tutulur. 

Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bunlardan 
memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Ek Geçici 1. 2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiy
le durumlanna uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikramiyenin 
bir aya isabet eden miktan dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutan atandığı kadronun aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminat haklan ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tutanndan fazla 
olması halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar herhangi bjr kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat 
olarak ödenir. 

Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme idaresinde Çalıştınla-
cak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkanlır. 

GEÇlCl MADDE 3. - Kamu bankalannm (Eximbank hariç) özelleştirme işlemleri, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır. 
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Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün A/l 1 numaralı bendi 
ile I sayılı ek gösterge cetvelinin I/g bölümündeki hükümler uygulanır. 

Sınavlara katılmayanlar ve sınavlarda başarılı olamayanlar durumlarına uygun diğer kadrola
ra atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır. 

Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak sınavlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde iki kez yapılır. 

Açılacak sınavlarda başarılı olup Özelleştirme Uzman Yardımcılığına atananların evvelce şube 
müdürü (uzman), uzman, uzman yardımcısı, kadrosuz sözleşmeli statüde ve memur statüsünde ge
çirdikleri hizmet süreleri, bu kadroda geçirilmesi gereken üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevinde bulu
nanlar herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın Özelleştirme Uzmanı unvanını almış sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu 
Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine 
aykırı olmayanların uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar İdarede kuru
lan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütül
mesine devam edilir. Ekli (I) sayılı listede gösterilen birimlerin görevleri Başkan tarafından belir
lenir. İdare, teşkilat ve kadrolarını ilci ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtlar ile 
3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu hesap
ta toplanan paralann nemalandınlmasına ilişkin belge ve kayıtlar, 1.1.1995 tarihi itibariyle Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu devir ile ilgili durum tespiti protokolü İdare ile 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı arasında imzalanır. 

Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ile Çalışanlann Tasarruflarım Teşvik Hesabının yönetimi
ne, kullanılmasına ve bu hesapta toplanan paraların nemalandınlmasına ilişkin işlemler, 
31.12.1994 tarihine kadar İdarece, 1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığın
ca yürütülür. 

1.1.1995 tarihinde; 
a) Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile Temettü Hesabın

daki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararlan uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı idaresinin yö
netimindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kılını Özelleştirme Fonuna, 

b) Evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik 
Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar, bu Kanun gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adı
na açılacak olan Çalışanlann Tasarruflarını Teşvik Hesabına, 

aktarılır. 
İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince açılmış bulunan Özelleştirme 

Fonuna, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aktarılmış olan tutarlar bu Kanun 
gereğince oluşturulan Özelleştirme Fonuna aktarılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi projeleri kapsamında yer 
alan ve/veya Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen altyapı projeleri ait olduklan proje kapsa
mından çıkarılarak ilgili kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunlann fınansmanımn Kamu 
Ortaklığı Fonundan sağlanmasına devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 4. - Tasarının geçici 5 inci maddesi geçici 4 üncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Tasarının geçici 6 ncı maddesi geçici 5 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MAJDDE 6. -Tasannın geçici 7 nci maddesi geçici 6 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan ön
ceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçe
sinden karşılanır. 

29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu--
na, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fo
nuna yapılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme 
Yüksek Kuruluna, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna, 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuru
luna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yükümlenilmiş olan borçlar, 
ödeme tarihlerinde Özeleştirme Fonundan ödenir. Özelleştirme Fonunda yeterli miktar bulunma
ması halinde sözkonusu borçlar Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanın 

GEÇİCİ MADDE 10. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde 
çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet 
süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri ta
vanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin 
tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alın
mış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli 
personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörü
len tazminata ilişkin hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 11. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışmakta olan 657 sayılı Devlçt Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli 
personelden emeklilik hakkım kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mev
zuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümlerine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararamenin 5 inci 
maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemleri ile 546 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı öden
mesi işlemleri geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar
da bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden, anılan maddede belirtilen 
nedenlerle iş akitleri feshedilmiş olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde 21 inci maddede belir
tilen esas ve usuller çerçevesinde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerin
den yararlandırılır. 
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GEÇİCİ MADDE 7. - Tasarının geçici 8 inci maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş bulunulan borç
lar, ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fonundan ödenir. Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân 
bulunamaması halinde söz konusu borçlar özelleştirme Fonundan karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Tasarının geçici 10 uncu maddesi geçici 9 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. - özelleştirme Programına alınan Kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan personel ile yine T.C. Emekli Sandığına tabi 
çalışan Sözleşmeli personelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yarar
lanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1 1 . - Tasarının geçici 12 nci maddesi geçici 11 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. - Tasarının geçici 13 üncü maddesi geçici 12 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. -Tasarının geçici 14 üncü maddesi geçici 13 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. - Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen 
Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel kad
roları ile birlikte; sözleşmeli veya sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı olarak başvu-
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Yürürlük 
MADDE 43. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme , 
MADDE 44. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 

Devlet Bakanı Y. 
T. Savaş 

Devlet Bakanı 
İV. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

TNrlfivR Riivük Millet Meclisi 

Devlet Bakam 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakam 
E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

içişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
. İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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ruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25 inci maddesi ile ih
das edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar Bunlar hakkında bu Kanu

nun 22 nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü uygulamr. Me
muriyete geçmek için başvuruda bulunmayanlar ile ataması yapılmayan personel, pozisyonları ile 
birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir." 

MADDE 42. - Tasarının 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 43. - Tadarının 44 üncü maddesi 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE EICLt ÜSTELER 

EK : 1 SAYILI LİSTE 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 
Başkan Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimi Danışma Birimleri Yardımcı Birimler 
Başkan Başkan Yardımcısı 20 adet Daire Bşk.lığı Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim 

Başkan Yardımcısı Araşt Plan ve Koor. Dah Bşk. 
Başkan Yardımcısı Daire Başkanlığı İdarî ve Malî işler 
Başkan Yardımcısı Basın ve Halkla İliş. Dai. Bşk. 
Başkan Yardımcısı Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı 

Başkanlık Müşavirliği 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI 
EK : 1 SAYILI LİSTE 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ B AŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 
Başkan Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimi 
Başkan Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 

Sermaye piyasaları Dai. Bşk. 
Finansman ve fon yönetimi 
Dai. Bşk. 
Danışmanlık Hiz. Dai. Bşk. 

Başkan Yardımcısı İhale hizmetleri Dai. Bşk. 
Proje değerlendirme ve 
hazırlık Dai. Bşk. 

. İstihdam ve sosyal planlama 
Dai. Bşk. 

Danışma Birimleri Yardımcı Birimler 
Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim 
Araşt. Plan ve Koor. Dai. Bşk. 
Daire Başkanlığı İdarî ve Malî işler 
Basın ve Halkla İliş. Dai. Bşk. 
Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı 
Başkanlık Müşavirliği 
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EK: 2 SAYILI LİSTE 

KURUMU : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

TEŞKİLATI : Merkez 

1 SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Unvanı 
1. DERECE 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
1. Hukuk Müşaviri 
Başkanlık Müşaviri 
Daire Başkanı 

Sımfı 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı G.İ.H. 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkam 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkam 
APK Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Avukat 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Daire Tabibi 
APK Uzmanı 
Özelleştirme Uzmam (Şube Müdürü) 
Özelleştirme Uzmanı 
Şube Müdürü 
S?.vunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmam 
Sayman 

TOPLAM 
2. DERECE 
Özelleştirme Uzmam (Şube MUdürU) 
özelleştirme Uzmam 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Şube Müdürü 

TOPLAM 
3. DERECE 
Özelleştirme Uzmam (Şube Müdürü) 
Özelleştirme Uzmam 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Avukat 
Şube MUdürU 
Şef 

TOPLAM 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
A.H.S. 
G.İ.H. 
S.H.S. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

G.İ.H. 
G.İ.H. . 
G.İ.H. 
A.H.S. 
G.İ.H. 
G.İ.H 

Serbest 
Kadro Adedi 

1 
5 
1 

20 
20 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 

10 
25 
4 
1 
1 
2 

105 

5 
15 
2 
5 

27. 

5 
10 
2 
1 
7 
5 

30 

Toplam 

1 
5 
1 

20 
20 

1 
1 
1 
1 
3 
2 

.2 
1 
3 

10 
25 
4 
1 
1 
2 

105 

5 
15 
2 
5 

27 

5 
10 
2 
1 

. 7 
5 

30 
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EK: 2 SAYILI ÜSTE 
KURUMU : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
TEŞKİLATI : Merkez 

Başkanlığı 

1 SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Unvanı 
1. DERECE 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
1. Hukuk Müşaviri 
Başkanlık Müşaviri 
Sermaye Piyasaları Dairesi Başkam 
Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı 
ihale Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı 

Sınıfı 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi Başkam G.İ.H. 
İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
APK Dairesi Başkam 
Hukuk Müşaviri 
Proje Grup Başkam 
Avukat 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Daire Tabibi 
APK Uzmanı 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Sivil Savunma Uzmanı 
Sayman 

TOPLAM 
2. DERECE 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Şube Müdürü 

TOPLAM 
3. DERECE 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Avukat 
Şube Müdürü 
Şef 

TOPLAM 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
A.H.S. . 
G.İ.H. 
S.H.S. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
A.H.S. 
G.İ.H. 
G.İ.H 

Serbest 
Kadro Adedi 

1 
5 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

12 
2 
2 

' 1 
3 
5 

, 23 
1 
1 

80 

4 
15 
2 
1 

22 

2 
14 
2 
1 
1 
1 

21 

Toplam 

5 

10 

3 
12 
2 
2 
1 
3 
5 

23 
1 
1 

80 

4 
15 
2 
1 

22 

2 
14 
2 
1 
1 
1 

21 
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Unvanı " 
4. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 
Şef 

TOPLAM 
5. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 
Avukat 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 

TOPLAM 
6. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 
Şef 
Bilgisayar işletmeni 
Memur 

TOPLAM 
7. DERECE 
Özelleştirme Uzman Yardımcısı 
Ayniyat Saymam 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Santral Memuru 
Hizmetli 

TOPLAM 
8. DERECE 
Özelleştirme Uzman Yardımcısı 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Teknisyen 

TOPLAM 
9. DERECE 
Özelleştirme Uzman Yardımcısı 
Memur 
Veznedar 
Ambar Memuru 
Bekçi 
Hizmetli 

TOPLAM 

Serbest 
Sınıfı Kadro Adedi Toplam 

G.l.H. 6 6 
G.Î.H. 5 5 _ 

11 11 

G.l.H. 30 30 
A.H.S. 9 9 
G.l.H. 5 5 
G.I.H. 5 5 
G.l.H. 5 5 

54 54 

G.I.H. 20 20 
G.I.H. 2 2 
G.l.H. 5 5 
G.I.H. 2 2 

~~29 29 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
Y.H.S. 

10 
1 
2 
3 
2 
1 
3 

22 

G.l.H. 30 30 
G.İ.H. 10 10 
G.l.H. 3 3 
T.H.S. 1 1 

44~~ 44" 

G.l.H. 10 10 
G.l.H. 3 3 
G.l.H. 1 1 
G.l.H. 2 2 
Y.H.S. 1 1 
Y.H.S. 2 2 

~İ9 r İ 9 ~ 
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Unvam 
4. DERECE 
Uzman 
Şef 

TOPLAM 
5. DERECE 
Uzman 
Avukat 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 

TOPLAM 
6. DERECE 
Uzman 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Ayniyat Saymam 
Memur 

TOPLAM 
7. DERECE 
Uzman Yardımcısı , 
Ayniyat Saymanı 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Santral Memuru 
Hizmetli 

TOPLAM 
8. DERECE 
Uzman Yardımcısı 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Teknisyen 
Hizmetli 

TOPLAM 
9. DERECE 
Uzman Yardımcısı 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veznedar 
Ambar Memuru 
Bekçi 
Hizmetli 

TOPLAM 

Serbest 
Sınıfı Kadro Adedi Toplam 

G.İ.H. 10 10 
G.İ.H. 2 2_ 

12 12 

G.İ.H. 32 32 
A.H.S. 9 9 
G.İ.H. 1 1 
G.İ.H. 3 3 
G.İ.H. 1 L 

46 46 

G.İ.H. 24 24 
G.İ.H. 2 2 
G.İ.H. 3 3 
G.İ.H. 1 1 
G.İ.H. 1 1 

31 31 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 

8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

17 

8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

17 

G.İ.H. 14 14 
G.İ.H. 5 5 
G.İ.H. 2 2 
T.H.S. 1 1 
Y.H.S. 1 1 

23 23 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

6 
2 
3 
1 
2 
1 
1 

16 

6 
2 
3 
1 
2 
1 
1 

16 
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- 7 8 -

Unvanı Sınıfı 
Serbest 

Kadro Adedi Toplam 
10. DERECE 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Veznedar 
Santral Memuru 
Şoför 
Kaloriferci 
Hizmetli 

11. DERECE 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 

12. DERECE 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hizmetli 
Kaloriferci 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

G.İ.H. 
G.Î.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

8 
7 
2 
3 
7 
1 
3 

31 

4 
5 
2 
4 
1 

16 

6 
1 
4 
3 
1 
2 

17 

8 
7 
2 
3 
7 
1 
3 

31 

4 
5 
2 
4 
1 

16 

6 
1 
4 
3 
1 
2 

17 

MERKEZ TOPLAMI 405 405 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



- 7 9 -

Unvanı 
10. DERECE 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Veznedar 
Santral Memuru 
Şoför 
Dağıtıcı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Hizmetli 

TOPLAM 
11. DERECE 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Şoför 
Dağıtıcı 
Hizmetli 
Bekçi 

TOPLAM 
12. DERECE 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hizmetli 
Kaloriferci 

TOPLAM 

MERKEZ TOPLAMI 

Serbest 
Sınıfı Kadro Adedi Toplam 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.Î.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

5 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 " 

21 

5 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 

21 

G.İ.H. 2 2 
G.İ.H. 2 2 
G.İ.H. 2 2 
Y.H.S. 1 1 
Y.H.S. 2 2 
Y.H.S. 1 1_ 

10 10 

G.İ.H. 3 3 
Y.H.S.* 1 1 
Y.H.S. 2 2 
Y.H.S. 3 3 
Y.H.S. 1 1 
Y.H.S. 2 2 

12 " n 

311 311 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



- S O 

KURUMU : Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI : Taşra 

2 SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest 
Unvanı 

2. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı (Şı 

3. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 

5. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 

6. DERECE 
Özelleştirme Uzmanı 

8. DERECE 
Özelleştirme Uzman Yar 

10. DERECE 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 

12. DERECE 
Şoför 
Hizmetli 

TAŞİ 

GENEL TOPLAM 

ıbe Müdürü) 
TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

dımcısı 
TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

IA TOPLAMI 

Sınıfı 

G.l.H. 

G.LH. 

G.l.H. 

G.I.H. 

G.l.H. 

G.I.H. 
G.I.H. 

G.l.H. 
Y.H.S. 

Kadro Adedi 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

4 
4 

2 
2 
4 

2 
2 
4 

20 

425 

Toplam 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

4 
4 

2 
2 
4 

2. 
2 
4 

20 

425 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



- 8 1 -

KURUMU : Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI : İstanbul Temsilciliği 

2 SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest 
Unvanı Sınıfı Kadro Adedi Toplam 

2. DERECE 
Uzman (Şube Müdürü) 

3. DERECE 
Uzman 

5. DERECE 
Uzman 

6. DERECE 
Uzman 

8. DERECE 
Uzman Yardımcısı 

10. DERECE 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 

12. DERECE 
Şoför 
Hizmetli 

TAŞR 

GENEL TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

A TOPLAMI 

G.İ.H. 

G.t.H. 

G.l.H-

G.t.H. 

G.t.H. 

G.t.H. 
G.İ.H. 

G.I.H. 
Y.H.S. 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

1 
1 
2 

2 
1 
3 

14 

325 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

1 
1 
2 

2 
1 
3 

14 

325 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 720) 



DÜZELTME 

Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen ve me
tinde yer almayan maddeler. 

SAYFA : 63 MADDE 38 
MADDE 38. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 

aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 71. — Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi 
bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, 
bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayeilerindeki kamu payı % 50'nin altına 
düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksı
zın satılan veya devredilenlerde T.C, Emekli Sandığına taibi olarak çalışan personelden 
isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindekı ka
mu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirketi statüsünde olmayanların 
satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ik
ramiyesi ödenmez.» 

SAYFA : 67 GEÇİCİ MADDE 5 
GEÇİCİ MADDE 5. — 'Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 

İdarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yürütülmesine devam edilir. 

SAYFA : 69 GEÇİCİ MADDE 11 
GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürür

lükte bulunan mevzuat gereğince özelleştirilmefc üzere Kamu Ortaklığı İdaresine 
devredilmiş olan kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İdareye devredil
miş sayılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu bunlardan hangilerini özelleştirme progra
mına alacağını 3 ay içinde kararlaştırır. 


