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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 20.00'de açılarak üç oturum yaptı. 

BİRİNCİ VE İKİNCİ OTURUMLAR 
Divan oluşmadığı için görüşmelere geçilemedi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
linçi sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı, kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve yetki kanunu tasarısı ile ka

nun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720), üzerin
deki görüşmelere devam edilerek, 15 inci maddesine kadar kabul edildi. 

Alman karar gereğince, 10 Kasım 1994 Perşembe günü saat 13.30'da toplanmak üzere, 
00.30'da birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Kadir Bozhtrt Ali Günaydın 
Sinop Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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Rapor 

İ. - 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 
737) (Dağıtma tarihi: 9.11.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bursa Çelik Palas Oteli inşaatıyla ilgili yol
suzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1994) 

2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, GAP bölgesinde toprak mülkiyetinin dağılımı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1994) 

3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Erdemir, Demir ve Çelik Fabrikalannca alınan si
parişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1994) 

4. - Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.1994) 

Gensoru Önergesi 

1. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dola
yısıyla Devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı 
yaratmak suretiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkın
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1994) 

— _ © _ _ ' • ' • . 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

_ — Q . • : ' ' . ' - . 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 56 ncı yıldönümü münasebetiyle saygı duruşu 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ü, kurucusu olduğu bu Mecliste bir defa da
ha rahmetle anıyoruz ve O'na olan minnet borçlarımızı tekrarlıyoruz. 

Yüce Atatürk'ün ölümünün 56 ncı Yıldönümü münasebetiyle, aziz ruhu için, Genel Kurul'u 
iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Ruhu şad olsun. 

Gündeme geçmeden önce, günün öneminden dolayı iki arkadaşıma gündem dışı söz verece-

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Atatürkçü çizginin silinmesine yönelik çabalara 

ve Anıtkabir'de düzenlenen tören sırasında meydana gelen olaya ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN-Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anlamlı günde ba
na konuşma hakkı veren Sayın Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

Yüce Önderin ölümünün 56 ncı Yıldönümünde, Atatürkçü çizginin silinmesine yönelik çaba
lar tüm hızıyla devam etmektedir. Gerçekten yıllardır demokratik geleceğini arayan toplumumuz
da, bazı asgarî konularda dahi anlayış ve işbirliğinin bulunmadığını gözlemek, çok üzüntü vericidir. 
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Yeni dünya düzeninde ideolojilerin yeri olmadığı ve artık sonlarının geldiği çığlıkları arasın
da, Atatürk düşmanı çevreler, fırsatı, bu fırsattır deyip, birçok Doğu Avrupa ülkesinde diktatörle
rin heykelleri yıkılırken, sanki bizde demokrasi yokmuş gibi, benzer özlemlerini dile getirmişler
dir; doğunun ideolojik diktatörlüklerinin sosyalist önderlerini Atatürk'le aynı kefeye koyarak, 
amaçlarına ulaşacaklarını sanmışlardır; 6 ilke içinde demokrasi ilkesinin olmamasını, Atatürk'ün 
diktatör olduğu iddialarına kanıt göstermişlerdir. Oysa, Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi zaten de
mokrasiyle eşanlamlıdır. 

Atatük'ün en büyük amaçlarından biri, özgürlük düşüncesini topluma yaymak olmuştur ve -
dikkatlerinize sunarım- bunu, özgürlük ve demokrasiyi zararlı ve kötü olarak algılayan bir düşün
cenin Avrupa'ya büyük ölçüde egemen olduğu bir dönemde yapmıştır. Kendi el yazısıyla kaleme 
aldığı Medenî Bilgiler Kitabı, özgürlük ve demokrasi kavramlarının ne demek olduğunu halka öğ
retmeyi amaçlıyordu. Bu kitap, daha sonra, okullarda ders kitabı olarak da okutuldu. 

Kaldı ki, Atatürk'ün, Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra, kendisini padişah ve halife ilan et
mesine de hiçbir engel yoktu. Kendisine bu konuda yapılan telkinlere gülüp geçti. Zamanın Fran
sız Büyükelçisine söyledikleri, O'nun bu konudaki görüşlerini açıkça ortaya koyuyor; "Kişisel ik
tidar gibi zararlı bir örnek bırakarak ölmeyeceğim, parlamenter bir cumhuriyet kuracağım" diye 
cevap vermiştir. 

• Hayatta bulunduğu sürede, çokpartili yaşama geçiş denemeleri, dönemin şartları yüzünden, 
başarısızlıkla sonuçlandı; fakat, unutmayalım, Atatürk'ün tek partisi, çoğulculuğu, zaten içinde ta
şıyordu; gelecek dönemlerin muhalefeti ve sonra iktidarı da, yine oradan çıkmıştır. 

İlginçtir!.. O'nun değerini, bazı sözde aydınlarımız küçük görmeye, hatta görmezlikten gel
meye çalışırken, gerek düşünceleriyle gerekse eserleriyle evrensel etkinliği olan Atatürk'ün, 20 nci 
Yüzyılın en önemli, en büyük insanlarından biri olduğunu, yabancılar söylüyor. 

1981 'de, İstanbul'daki bir sempozyumda, Amerika Birleşik Devletlerinin Genelkurmay Baş
kanı, "doğumunun 100 üncü yıldönümünde bütün dünya Atatürk'ü anıyorsa, o insanda, tüm dün
yayı etkileyen örnek alınacak bir şey var" diyordu. 

UNESCO, büyük insanların ölümlerinin 50 nci ve doğumlarının 100 üncü yıllarında tüm dün
yada anılmaları kararını alırken, ilk kez, Atatürk için, bu kararı bozdu. Atatürk'ün ölümünün 25 
inci yılına rastlayan 1963 yılında, O'nun, insanlığa, kendi ülkesinde başardığı devrimlerle örnek 
olduğunu belirterek, tüm dünyada anılması kararını aldı ve uyguladı. Eğitim, bilim, sanat, insan 
hakları, barış ve diğer alanlarda ülkesine çağdaşlaşma ufkunu açtığı ve bu başarısının gelişmekte 
olan tüm ülkelere örnek olması için, UNESCO, 1981'de, Atatürk'ün, doğumunun 100 üncü yılın
da, tekrar anılmasını sağladı. Bunu, yabancılar yapıyor. 

Atatürk'ü ideolojik diktatörlükle bir tutan yaklaşımlara verilecek yanıt o kadar çok ki!.. Ata
türk, bir kere, bir eylem adamıdır; ortaya ideoloji koymamıştır. Atatürk, kendisinden sonra teori is
teyen Yakup Kadri'ye "donar kalırız" diyerek karşı çıkmış ve yaşamda en gerçek yol göstericinin 
bilim olduğunu, ilim olduğunu her zaman vurgulamıştır. Kemalizm, bilimi temel aldığı içindir ki, 
donup kalmamıştır. 

Değerli milletvekillleri, Sayın Sina Akşin'in sık sık dile getirdiği bir karşılaştırmayı, burada, 
bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bugün, demokrasimiz, kuşkusuz, Atatürk dönemin
den daha ileridedir; ama, Atatürk döneminde, Avrupa'da kol gezen faşizm göz önüne alındığında, 
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Avrupa ortalamasından daha ileriyken, 1945 yılından beri gerisindeyiz, mutlak olarak ilerledik; 
ama, Avrupa'ya göre geriledik. Bu tespit çok yerindedir. 

Günümüzde, sosyal adaletten, Kemalizmden, bağımsızlıktan söz edenlere "dinozor" yakıştır
ması yapılıyor; her gün içi boş kavramlar icat edilerek, toplum, bilinçli bir kavram kargaşası ya
ratmaya yönelik propaganda bombardımanına tutuluyor, sürekli değişimden, değişim rüzgârların
dan dem vuruluyor. 

Gerçekte her şey, her an ve sürekli olarak değişir. O yüzden, değişimden yana olmanın tek ba
şına bir anlamı zaten yoktur. Unutmayalım, bozulma ve çürüme de bir değişimdir; önemli olan, 
hangi yöne ve nereye doğru değişimden yana olunduğunu bilmektir. Ne yöne doğru olunduğuna 
bakmadan değişimi savunursanız, karşı olunan çizginin çok daha gerisinde bir noktaya savrulma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Atatürk'ün alternatifini Özal'da, Saidi Nursî'de ya da Apo'da 
bulanların trajikomik durumu, aynen buna benziyor. 

1990'ların Türkiyesinde, tarikatçı öğretim üyelerinin üniversitelerde görev yaptığı ve üniver
sitelerde dinî ayinlerin yapıldığı iddiaları yaygın. Atatürkçüler dışlanıyor, Kur'an kurslarında, la
ik cumhuriyetin yıkılacağına dair yeminler ediliyor. 

Daha, önceki gün, üstelik Atatürk Haftasında, özel bir televizyon kuruluşu, "İz Bırakanlar" 
programında, "eyvah, eyvah" nidaları arasında Vahdettih'den bahsederken, Atatürk'ü kastederek 
"bir ihanet, bin kurşuna bedeldir" yazısını ekranlarda utanmazca yayınlayarak, açıkça bölücülük 
yapıyor. Yine aynı gün, bir gazete, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yer aldığı fotoğraf karesinin ar
kasında yer alan Atatürk resmini resmen kazıyor; ama, O'nu gönüllerden kazıyamazsınız! (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu cesaret nereden kaynaklanıyor?! Bunu yapanlar ve yapanlara izin 
verenler, ya gerçekten kara cahillerdir ya da cumhuriyeti yıkmaya yönelik sinsi planın senaristleri 
ve aktörleridir; bunları unutmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; aradan yetmiş yıl geçmesine rağmen, Atatürk 
devrimlerinin anlam ve öneminin topluma yeterince tanıtılabildiğini kim iddia edebilir, kim söyle
yebilir? Irkçısından ayrılıkçısına, bölücüsünden şeriatçısına, yeni Osmanlıcısından ikinci cumhu
riyetçisine, sağcısından kendisinin sosyal demokrat olduğunu iddia edenler arasından ya da solcuy
ken sağa transfer olmayı marifet sayanlara kadar uzanan bir kesim, Atatürk'e dil uzatmakta işbir
liği yapıyorlar. Tabiî ki, Atatürk'ü herkes sevmek zorunda değildir; ama, günümüzde yaşanan sı
kıntıları Atatürk'e mal etmek de en büyük insafsızlıktır. 

Yıllardır işbaşında olan basiretsiz yöneticiler yüzünden tıkanma noktasına gelen devleti, on
larla işbirliği yapan kesimlerin devleti dolandırmalarını, ekonominin ve demokrasimizin yine o ay
nı basiretsiz yöneticiler yüzünden istenilen düzeye gelememesini sebep göstererek "işte, sistem tı
kandı; işte, gördünüz, bunun sorumlusu Atatürk'tür" demek, tarihi çarpıtmaktır, haksızlıktır, küs
tahlıktır! (CHP sıralarından alkışlar) 

Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 1920'den 1938'e kadar geçen onsekiz yıl 
boyunca, Türkiyede fiyatlar yükselmiyor; hatta geriliyor. Türk Lirasının değeri, neredeyse dolarla 
başabaş; üstelik, Türkiye, bu dönemde, hiç dış borç almayıp, tersine, dış borç ödemiştir. Bu dö
nem, aynı zamanda, dünyada, Japonya ve Rusya ile birlikte en yüksek kalkınma hızının gerçekleş
tirildiği bir dönemdir; o dönemi iftiharla anıyoruz. 
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Öte yandan, günümüzün ticarî imkân ve koşulları içerisinde, bugün, babalarının ekonomik ba
şarılarının üstüne siyasal ihtiraslarını oturtmak isteyenler, "Atatürk düşünce adamı değildir" diye
bilen zengin çocukları, acaba, Atatürk'ün ekonomik başarılarının ne kadarını biliyor? Yine, o yıl
larda Avrupa'da kol gezen faşizmden kaçan 142 fikir ve bilim adamımn laik Türkiye Cumhuriye
tine sığınmalarını, ülkemizi tercih etmelerini nasıl açıklayacaklar acaba? 

Atatürk'ün yaşamındaki düşünceyle eylemleri arasındaki bağlantıyı kurabilme yeteneğinden 
yoksun olanların Türkiye'yi yönetmeye soyunmaları ne sonuç verir; bu gayet açıktır : Bunlar, ok
yanus ötesinden verilen puanlarla yıldızları bir anda artan; ama, icraatlarıyla -geçmişte olduğu gi
bi- saman alevine benzer bir şekilde bir anda sönüp yok olanlardan farksızdır. 

Okuyan, araştıran insan, daha iyi düşünür ve demokrasiye, dolayısıyla laik cumhuriyete daha 
bağlıdır. İnsanın dili, kimliğidir; bilgi sahibi olmadan, fikir ve düşünce sahibi olunamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu duruma gelmemizde, taklitçi solun hiç mi katkısı yoktur? Kemaliz-
mi dışlayan solun ne vahim durumlara düştüğü ortadadır, açıktır, Kemalizmin olmadığı sol, insan
lara umut vermez, vermiyor da; ama, bundan dersler de çıkarılmıyor, Atatürk'ü açıkça reddeden
leri kendisine başdanışman olarak alan bir sosyal demokrat bakanın, bu husustaki inandırıcılığı ve 
danışacağı konular, kamuoyunda, daima merakla ve endişeyle izlenecektir ve bu, bizim de görevi
mizdir. Bir bakan, bu kişiyi danışman olarak seçebilme cesareti gösterilebiliyorsa, bizim daha va
him durumlara düşmemiz de sürpriz sayılmamalıdır. 

Bana kalırsa, burada, seçmene de büyük görev düşüyor. Türk siyasetini, yaparmış gibi yapan
lardan, öyleymiş gibi görünenlerden temizlenmesi gerekiyor. Her şeye rağmen, Atatürk; Türk Hal
kına, devrimleri ve ilkeleriyle, yine, yol göstermeyi sürdürecektir; çünkü, Türk Ulusu, O'nu, her 
şeyiyle özümsemiştir ve ışık olarak görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamlı günde, Türk Ulusunu, ümmetçilikten ulus bilincine, kulluk 
anlayışından yurttaşlık bilincine ulaştıran; kendi okullarımızda özgürce eğitim ve camilerimizde öz
gürce, serbestçe ibadet yapmamızı sağlayan, bugünkü istiklal ve bağımsızlığımızı kazandıran, başta 
Ulu Önder Atatürk olmak üzere, bu uğurda canlarını esirgemeden feda eden tüm silah arkadaşlannı 
ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anarım; bütün şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet dilerim 

Ben, bir konuyu, burada sizlere arz etmek istiyorum. Bugün, 10 Kasım günü, Meclisimizde 
bulunan bütün arkadaşlarımızı Anıtkabir'de görmeyi arzu ederdim. Ankara'da olan tüm milletve
killeri, makul mazeretleriniz olmadığı takdirde, lütfen, geliniz, bu anlamlı günlerde ve diğer bay
ramlarda Anıtkabir'de bulunalım. 

Orada meydana gelen, çok üzücü olan ve hiçbir partinin desteğiyle yapıldığına inanmadığım, 
hiçbir belediye başkanının desteğiyle olacağını da tahmin dahi etmediğim olay; Cumhurbaşkanı
mızın Başbakanın, bütün bakanların ve milletvekillerimizin huzurunda kullanılan ifadeler, tehlike
nin boyutunu göstermektedir. 

Ben, burada, şöyle bir uyanda bulunmak istiyorum: Kuvvetle muhtemel ki, bu provokasyon
dur. Orada, bir eylemli olay, bir linç olayı yaratılmak istenmiştir kanısındayım; ama, laik olanlar, 
insan haklarına, kardeşliğe ve fikre hürmet ederler. Anıtkabir'de bulunanları, Atatürk'e dönük, la
ik cumhuriyetimize dönük, hepimize dönük olan o galiz ve üzücü sözlere karşı tepkilerini, demok
ratik platformda göstermelerinden ve eyleme dönük herhangi bir linç olayına gitmemelerinden do
layı kutluyor ve tüm halkımızın bu konudaki duyarlılığı devamlı göstermesini diliyorum. 
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Belki de, orada, Anıtkabirin merkezinde, Kubilay olayına benzer ikinci bir olayı yaratmak için 
o topluluğa provoke etmeyi ve ileriki senelerde de o güne rastlayan bu olayı kutlamayı amaçladık
ları için böyle bir şey yaptılar; ama, laikler bu provokasyona kapılmadılar; çünkü, laik olanlar, in
san haklarına ve düşüncelere değer verir. 

Bu konu hakkında, benden sonraki konuşmacı arkadaşım da görüşlerini belirtecek. 

Bu olayı şiddetle protesto ediyorum. Ancak, bu Mecliste oturan veya oturmasa da, siyasî hiçbir 
partinin, laik cumhuriyette bir partinin ve onun belediye başkanlarının, bu şahısların destekçisi ol
duğuna inanmıyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP, DYP, ANAP, SHP, MÇP ve Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın Eler, bir cümleniz zabıtlara geçtiği için bir düzeltme yapacağım. l 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bugün Büyük Atatürk'ü anma törenleri Anıtka
bir'de, İstanbul'da ve Meclisimizde yapılmıştır. Onun için, Meclis Başkanvekilimizin biri İstan
bul'da, diğer Meclis Başkanvekillerimiz Anıtkabir'de, ben ve yönetici arkadaşların bir kısmı da, 
kalabalık bir milletvekili grubuyla Meclisimizin bahçesindeki anıt önünde Büyük Atatürk'ü andık. 
Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri üç ayrı yerde bugün Atatürk'ü anma törenlerine 
katıldı. Onu bildirmek isterim. • . • 

2. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'in, Anıtkabir'deki tören sırasında meydana gelen olaya ve 
GAP için düzenlenen törene ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Sayın Süha Tanık, buyurun. 

SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün gündem dışı söz alarak siz
lerin huzuruna gelme konusunda hiçbir düşüncem yoktu. Ancak, bugün 10 Kasım olduğu için ve 
benim 1983'te başlayan dört senelik ilk dönem ve 1991 yılındaki son genel seçimlerden sonraki üç 
seneyle beraber yaklaşık yedi senelik mebusluk hayatımda, her 10 Kasımda mutaden saat 8.30'da 
Anıtkabir'de Atamın manevî huzurunda bulunmayı, bir milletvekili olarak, bir Türk vatandaşı ola
rak prensip edinmiş bir insan düşüncesiyle Anıtkabir'deydim ve orada, biraz evvelki konuşmacı ar
kadaşımın bir nebze değindiği tatsız olayı yaşamanın heyecanını sizlere aktarmak için, daha doğ
rusu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine geçmiş olsun demek için bugün Sayın Başkanlıktan 
söz istedim; Sayın Başkan, eksik olmasınlar anlayışla karşıladılar ve bana söz verdiler. 

Bugün, Türk Ulusuna geçmiş olsun. Bugün Anıtkabir'de, Ata'nın manevî huzurunda, bir bo
razanın "ti" sesiyle başlayan saygı duruşu yapılırken; Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaş
kanının, Sayın Başbakanının, Sayın Anamuhalefet Partisi Genel Başkanının, Bakanlar Kurulunun 
ve tüm parti liderlerinin hazır bulunduğu bir merasimde, aramızdan bazı milletvekillerinin ve üst 
rütbeli subayların hazır bulunduğu bir törende ve 70 milyonluk Türk Ulusunun gözünün üstümüz
de olduğu bir günde, bir anda, bir dakikada, maalesef, vahim ve fevkalade elem verici bir olay ya
şanmıştır. Bu zevatı, Allah korumuştur; ülkeyi, Allah korumuştur. 

Geçmiş olsun diyerek sözlerime başlıyorum ve bu olaya nasıl gelindiğinin, bu noktaya nasıl 
gelindiğinin anlatımına girmek istiyorum. 
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Bendeniz, saat 8.30'da, merasimde, aslanlı yolun başında, diğer bazı milletvekili arkadaşla
rımla beraber, hazır olarak bekliyordum. -Mutat olarak, yanımda, İzmir Milletvekili arkadaşım es
ki Meclis Başkanımız Sayın Kaya Erdem Bey de vardı- Sayın Cumhurbaşkanımızın tören yerine 
gelmesiyle, zevat, aslanlı yoldan -protokol icabı- yürüyüşe başladı. 

İnanınız, ben, bir milletvekili olarak, bazen, etrafımdaki güvenlik görevlilerinin, belki kılığı
ma kıyafetime bakmadan yahut güvenlik konusunda hassas oldukları bir anda "bir dakika" dedik
leri zaman, milletvekiliyim, mebusum deyip, onların bu konudaki hassasiyetine hak vererek yolu
ma devam ederken; Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın parti liderlerinin, Bakanlar Kurulu Sayın 
üyelerinin ve hemen arkasında mebusların yürüdüğü bir zevatın içinde, inanınız, başı örtülü bir ha
nım teyze, iki çocuğunu (bir kız, bir oğlan) ellerinden tutmuş, yanında beyi, elinde bir file -filede 
artık ne varsa- sanki Ulus'ta pazar yerinde dolaşır gibi kortejle beraber gidiyorlardı. Yanında da 
bir genç kız vardı; genç kız da hanım teyzeye -Meclis eski Başkanımız Kaya Erdem de şahittir-
"dürt dürt de geç, biraz daha önlere git" diyordu. Bu şekilde, arslanlı yoldan, kortejle beraber yü
rüyerek, Anıtkabir'in merdivenlerinden yukarı çıktık. Aynı hanımefendi, çocuklarıyla ve beyiyle 
beraber, merasim sırasında, nahoş olayın yaşandığı yerde, bizimle beraber, yani mozolenin içeri
sinde, kapalı yerde olayı beraber yaşadığımız, sıradan bir vatandaşımızdı. Tabiî, "delidir ne yapsa 
yeridir" misali, bir kişi gelmiş oraya, bir elinde fotoğraf makinesi mi, film makinesi mi, diğer elin
de, başımızın üstüne öperek koyduğumuz bir Kur'an, elini kaldırmış ve orada, Cumhurbaşkanımı
zı, zevatı, bütün parti liderlerini hedef alıcı fevkalade çirkin bazı sözlerle saldırıda bulunmuş olma
sı... İşin buraya kadar gelme noktasının sebebi, tabiî, o zatın bir fotomuhabiri midir, bir görevli mi
dir, ne olduğu konusundaki kontrol noksanlığından kaynaklandığı için, ben, bu konuda, bundan 
sonraki her türlü protokol konusu da dahil olmak üzere, Sayın Hükümetten, görevli bakan kardeşi
mizden, hassas olmasını, özellikle altını çizerek rica ediyorum. 

Bakınız, biraz evvel Meclisin kapısında benim İzmir'den gelen misafirlerim vardı. Kadınlı er
kekli arkadaşlar geldiler. Belli kariyerde insanlar geldiler. Oradaki, güvenlik kuvvetine mensup ar
kadaşlarımız, üzerlerini aradılar. Arayın, çantalarına da bakın, yaptığınız doğrudur dedim. 10 Ka
sım gibi önemli bir günde, bütün vatandaşlarımız heyecan içinde televizyon başında beklerken, bu 
olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahsın oraya kadar girebilmesi konusunda, kolluk kuvvetleri
nin -ilgili bakan nezdinde- gerekli müdahaleyi yapmasını rica ediyorum. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bunun parti ayrımı.yok, bu iş, bir millî birlik meselesidir. Oradaki kol
luk kuvvetine mensup arkadaşımız görevini yapmıştır. Üstüne atlamıştır, yakalamıştır. Olaya bakı
nız -bulunmayan arkadaşlara anlatmak istiyorum- yakaladınız adamı, koyun kafasını orada bir ta
şın kenarına, sokun ağzına oradan bir şeyi, köşeye sıkıştırın, nefes almasına fırsat vermeyin, olayı 
provoke etmesine fırsat vermeyin. Adamın istediği bu, yapılan olay bu. Hadi, silahlı müdahale et
medi, Allah'a çok şükür kana bulamadı; ama, ondan daha beterini yaptı. İnsanların, güzel manevî 
duygularını rencide edecek şekilde, isyana sevk ettirdi. Bundan daha büyük eylem mi olur? Ondan 
sonra, aldılar kolluk kuvvetleri adamı, şahsı, bu suçluyu, binlerce gencin, ilkokul talebesinin, üni
versite talebesinin, şehrin birçok yerinden gelmiş, hatta başka şehirlerden gelmiş insanların, askerî 
erkânın hazır bulunduğu büyük meydanda, onu, inanınız, sanki olayı biraz daha fazla provoke 
edebilme imkânı verecek şekilde ve "ti" sesinden sonra bütün zevatın, bütün Türkiye'nin önünde 
merdivenlerden aşağı sürükleyerek indirmiştir. 
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. Biz, kırk sene önce ortaokulda Atatürk şiirleri okuyarak bu duygularla büyüdük. Gençliğimi
zi, bu hassasiyetle gözlerimiz yaşararak geçirmiş insanlarız. Ondan sonra da siz, kalkacaksınız, 
70 milyon kişinin izlediği bu olayda "yuh" seslerine sebebiyet vereceksiniz. Haklısınız, insanlar 
galeyana gelmiştir. Ben de o toplumun içinde olsaydım, ıslıklardım, yuhalardım o şahsı; ama, o, 
"delidir, ne yapsa yeridir" dediğim şahsın, orada eylem yapmasına sebebiyet vermeyecektiniz, bir 
yere, bir köşeye sıkıştıracaktınız. Kolluk kuvvetleri için televizyonda başarılı demiştim; ama bu ko
nuda başarısız olduğuna değinmek istiyorum. 

Bakınız, bütün bu olaylar yaşanıyor. Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak ifade ediyorum, 
bunlar öyle particilikle ilgili, ANAP'lı, Doğru Yollu, SHP'li değil, millî birlik, ruh, yaşama ve he
yecanla ilgilidir. Bir GAP olayı yaşadık. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu heyecanı ben 
de duydum, ben de GAP'a gitmek istedim, ben de GAP'taki merasimlerde bulunmak istedim; ama 
ben de bir siyasî partinin elemanıyım. Milletvekili bulunduğum partinin Genel Başkanına, hele he
le onun partisinin sekiz senelik icraatında hizmeti geçmiş bir Genel Başkanına, hele hele Cumhur
başkanı olarak GAP olsun veya ona benzer büyük yatırımlara olsun hayatını vakfetmiş bir insanın 
partisinin Genel Başkanına söz verilerek, kürsüy^çıkarak, "Bu konuda bizim de emeğimiz vardır" 
demesi konusunda sizleri millî birliğe davet ederdim. O güzel 9 Kasım gününü beraber yaşamayı 
isterdim sizlerle. 

Yine aynı gün o bölgede güvenlik kuvvetlerinin maalesef yeteri kadar önlem alamamasından 
dolayı 12 erimiz şehit oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda hepimizin daha hassas olmasını, millî birlik halinde hare
ket ederek hassas olmamızı, sayın Genel Kurulumuzdan, sayın Bakanlar Kurulumuzdan özellikle 
rica ediyor, bana söz verdiği için Sayın Başkanıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tanık. 

3. - İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve İzmir Millet
vekili Süha Tanık'in "Anıtkabir'de düzenlenen tören sırasında meydana gelen olaya ve GAP için 
düzenlenen törene ilişkin" gündem dışı konuşmasına cevabı 

İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Edir
ne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler ve İzmir Milletvekili Sayın SuhaTanık'ın gündem dışı yap
tığı konuşma sebebiyle huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ulu Önderimiz Aziz Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 56 ncı yıldönü
mü münasebetiyle Anıtkabir'de düzenlenen törenin saygı duruşu bölümüne geçilirken, protokolü 
izleyen gazeteciler arasında, gazeteci süsü vererek kendisini gizleyen, Van 1959 doğumlu Mahmut 
Kaçar adlı şahıs öne atılarak, ileri geri bağırmaya başlamış ve orada bulunan güvenlik görevlileri 
tarafından anında etkisiz hale getirilerek, sorgulanmak üzere götürülmüştür. 

Bu arada, Atatürk'ün huzurunda bu saygısız davranışı sergileyen kişiye karşı, Anıtkabir tören 
alanındaki vatandaşlarımızdan tepki gösterilmiş, güvenlik güçlerimiz bu haklı tepkinin sanığa za
rar verecek boyutlara ulaşmasını da engellemiş ve sanığı olay mahallinden uzaklaştırmıştır. 
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Olayın bağlantıları ve çeşitli boyutları adlî ve idarî kanallarda incelenmektedir. Olay olur ol
maz, derhal, Ankara Valisini çağırdım... Biliyorsunuz Anıtkabir'in muhafazası ve korunması Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait bulunmaktadır. Buna rağmen, valiye verdiğim talimat şudur: İlgililerle gö
rüşmek suretiyle, bu muhafaza görevini, bundan sonra, polislerle birlikte yapmaları teklifini, götür
mesini istedim. Gerekli inceleme yapılacak, şahıslarla da görüşülecek; eğer, uzlaşma sağlanırsa po
lisimiz de Türk Silahlı Kuvvetlerine bundan sonra yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, İçişleri Bakanı olarak belirtmem gerekir ki, Atamıza ve O'nun kurduğu cumhuriyete . 
yöneltilecek her türlü saldırıyı önlemenin ve defetmenin kesin kararlılığı içerisinde bulunduğumuz-
dur. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin nimetlerinden yararlanarak, bu güzel ülkede hür ve bağım
sız yaşayan yüce milletimiz içinden az da olsa bu tür sapık davranış sahiplerinin çıkması, sağduyu
lu toplumumuzda üzüntü kaynağı olmaktadır. Ancak, kesinlikle inanıyor ve belirtiyorum ki, bu tür 
sapık düşünce ve davranışlar, Atatürk ve cumhuriyet sevgisiyle dolup taşan milletimizin içinde as
la egemen olamayacak, bu tür tehlikeli ilişkiler Atamıza olan sevgi ve bağlılığımızı daha da pekiş
tirecektir. 

Esasen.bugün 15 milyon gencimiz okumaktadır, öğrenim yapmaktadır. Bunlar, her gün sabah, 
Atatürk'le derslerine başlıyorlar ve Atatük sevgisiyle okullanndan ayrılıyorlar. Demek ki, birkaç 
meczubun bu şekilde davranması, Atatürk sevgisini bağamızdan, gönlümüzden atamayacaktır. 
Bunu belirtmek isterim. 

Yine, Sayın Süha Tanık arkadaşımız, çok güzel şekilde, GAP'ın, daha doğrusu Urfa Tünelle
rinin devreye girmesi sebebiyle, bayramımıza iştirak ettiler; ancak, Anavatan Partisi Genel Başka
nının iştirak etmemesini bir sebebe bağladılar Esasen, Anavatan Partisi Genel Başkanı törene da
vet edilmişlerdir; ama, şimdi öğrendim ki konuşma yapmayı arzulamışlar; herhalde teşrif.etmiş ol
salardı bu konuşma imkânı da derhal kendilerine verilirdi. ' ' ' •• 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Onu davetçiler düşünmeliydi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Davetiye bastırılmış, davetiyede program belli olmuş, 
kimler konuşacak belli... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Orada hizmeti geçen bütün hükümet 
üyelerine, devlet adamlarına her konuşmacı tarafından minnet duyguları ifade edildi. 

SÜHA TANIK (İzmir)- Milletvekillerinin bir ayrıcalığı olması lazım değil mi Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Demek ki bu eser, onun veya bunun ese
ri değil, Türk Milletinin eseridir. Gerçekten Cumhuriyetimizin en büyük eseri olan GAP'ın devre
ye girmesinden dolayı sevinçliyiz; bu sevince iştirak ettiği için arkadaşıma teşekkür ediyorum ve 
Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla tekrar selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkanım, bir konuya açıklık getirmek istiyorum : İzahlarından 
dolayı Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Bakanım takdir buyururlar ki, parti liderlerinin, milletvekili statüsünde olan arkadaşla
rımızdan biraz daha farklılıkları var. Hele hele bazı parti liderleri başbakanlık yaptıysa, o konuda 
onun sadece milletvekili ya da parti lideri çerçevesinde değil, bir özellik, bir kadirşinaslık tanına
rak davet edilmesi gerekirdi. 
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BAŞKAN- Sayın Tanık, teşekkür ederim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkanım, benim de bir maruzatım olacak. 

Değerli arkadaşımız Süha Tanık Beyefendinin bu törenlere göstermiş oldukları hassasiyetlerin
den dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız, ben, bu konuda bir hususu açıklamak istiyorum. 

Sayın Mesut Yılmaz'in başımız üstünde yeri vardır, başımızın tacıdır. Kendileri bu törene da
vet edilmişlerdir, fakat, kendilerinin aynen şöyle bir demeçleri vardır; belki değerli arkadaşımız bu
nu duymadılar, onu ifade etmek istiyorum: "Ben böyle bir törene davet edilemem, ben ancak da
vet ederim." 

Bu beyan aynen olmuştur, bant kayıtları vardır.(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

SÜHA TANIK (İzmir)- Öyle bir şey yok efendim.(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) Siz 
o bandı bize getirin, görelim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Eğer arzu ediyorsanız, ben size bandı da getiririm. Bir tartış
ma açmak istemiyorum. Sizin hassasiyetinize katılıyorum; Keşke hep beraber olsaydık, birlikte bu 
töreni yapsaydık. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Açıldığı zaman inşallah beraber oluruz. 

SÜHA TANIK (İzmir)- Beraber olsaydık çok daha güzel olmaz mıydı Sayın Saraçlar? 

BAŞKAN- Sayın Saraçlar, karşılıklı konuşmayalım efendim. Lütfen... -

Sayın Tanık, lütfen... 

Efendim, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubunda açık bulunan asil üyelik için aday gösterilen 

milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1630) 
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubunda boş bulu
nan asil üyelik için, Amasya Milletvekili Tahir Köse aday gösterilmiştir. 

SHP Grubunca aday gösterilen üyenin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkindaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/365) 

BAŞKAN - Komisyondan istifa önergesj vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Halen, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Liderlerin Mal Varlığı Araştırma Komis
yonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hayalî ihracat Soruşturma Komisyonu üyesi olarak görev yap
maktayım. İşlerimin çokluğu.nedeniyle, (9/22) esas numara "Hayalî İhracat Soruşturma Komisyo
nu" üyeliği görevimden istifa etmek istiyorum. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. n , TT . „, ' • 
Süleyman Hatınoğlu 

Artvin 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I, - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve dola
yısıyla devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî menfaat sağladığı ve siyasî baskı 
yaratmak suretiyle görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/34) 

BAŞKAN - Bir gensoru önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik ülke anayasalarına göre siyasî partiler "Demokrasi"nin vazgeçilmez unsurudur. 
Çoğulcu ve katılımcı demokrasilerde, millet adına irade kullanan yönetim birimlerinde, vatandaşın 
ve ülkenin hizmetine talip olanların, düşünce ve yönetim anlayışlarına göre çeşitli siyasî partileri 
tercih ederek vazife üstlendikleri yine demokrasinin temel ilkelerinden biridir. 

Diğer taraftan 1982 Anayasasının 10 uncu maddesinde de; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önün
de eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı; devlet organları 
ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek ve 
adil olmak zorunda bulundukları ifade edilmiştir. 

DYP ve SHP Koalisyonunun, geçen üç yıllık icraat döneminde ne yazık ki Anayasamızda yer 
alan ve demokrasilerin gereği olan bu yükümlülüklere uymadığı her hadisede açıkça görülmektedir. 

Koalisyon Hükümetinin siyasî partiler arasında esasen var olan ayrımcı uygulamaları maale
sef bugünlerde giderek dozunu artırmış bulunmaktadır. Zira Hükümetin belediyelerle ilgili olarak 
izlediği politikalar Anayasamızın, yukarıda zikrettiğimiz 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine ay
kırı ve partizanca uygulamaların örnekleriyle doludur. DYP ve SHP'nin dışında kalan siyasî parti
lere mensup belediye başkanları büyük bir baskı altında tutulmaktadır. Özellikle Anavatan Partisi
ne mensup olan belediye başkanlarına, DYP'ye katılmaları konusunda, Maliye Bakanlığı aracılı
ğıyla temin edilen malî imkânların tahsisinde tehdit noktasına varacak derecede baskı yapıldığı bir 
vakıadır. 

Niketim Şırnak ve Mardin İlinde ANAP'lı belediye başkanları Maliye Bakanlığınca uygula
nan taraflı kaynak kullanımı sonucu DYP'nin, vatandaşın hür iradesine müdahale edilerek, güçlen
diği imajı verilmek istenmekte ve Maliye Bakanlığı kaynaklan istismar edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı koalisyonu teşkil eden DYP ve SHP'li belediye başkanlarına sağladığı malî 
imkânları başta Anavatan Partisi olmak üzere diğer siyasî partilere mensup belediye başkanlarına 
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sağlamamaktadır. Bu konulara ilişkin olarak gerek Maliye Bakanına ve gerekse Başbakana yönel
tilen yazılı veya sözlü sorularda olduğu üzere Yüce Mecliste yapılan gündem dışı konuşmalarımı
za da cevap verilmemektedir. 

Dolayısıyla Maliye Bakanlığında mevcut kaynaktan hangi belediyelere ne miktarda kaynak 
transferinde bulunduğu Yüce Meclisin meçhulüdür. Hangi belediyelere ne yardım yapıldığı sade
ce Sayın Başbakan tarafından bilinmektedir. Şeffaflıktan yana olduğunu söyleyen Başbakan bu ko
nuda da partizanlık duvarının arkasına gizlenmektedir. Sayın Başbakan tarafından Devlet imkânla
rı, mensubu bulunduğu siyasî partinin ve dolayısıyla şahsının çıkartan doğrultusunda kullanılmak
tadır. DYP'ye katılmayı kabul etmeyen belediye başkanlan bir bir görevden alınmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle, Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı eşitlik kurallanna aykırı hareket 
eden, Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla Devletin malî kaynaklarını partizanca kullanarak siyasî men
faat sağlayan siyasî düşünceler üzerinde malî kaynakları kullanarak baskı yaratmak suretiyle görev 
ve yetkilerini kötüye kullanan Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 99 uncu ve içtüzüğün 
107 nci maddeleri uyannca gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Ali Er 
İçel 

Işın Çelebi 
izmir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

imren Aykut 
istanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
istanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Halil Orhan Ergüder 
istanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul . 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gürol Soylu 
istanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Ahmet Kabil 
Rize 

ilhan Kaya 
izmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Faruk Saydam 
Manisa 

UğurAksöz 
Adana 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Bülent Akarcalı . 
İstanbul 
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Refik Arslan Mehmet Sağdıç 
Kastamonu Ankara 

Mehmet Vehbi Dinçcrler Cengiz Altınkaya 
Ankara Aydın 

Mustafa Kılıçaslan Bülent Atasayan 
Sakarya Kocaeli 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gensoru önergesinin görüşme günü, daha sonra Danışma Kurulunca tespit edilerek, oylarını
za sunulacaktır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN- 9/22 esas numaralı hayalî ihracat ile ilgili Meclis Soruşturması Komisyonunda boş 
bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Anavatan Partisi Grup Başkanlığımn, 
boş üye sayısının üç katı olarak gösterdiği adaylar arasından, adçekme suretiyle seçim yapılacaktır. 

Anavatan Partisi Grubunca gösterilen adayların adlarını okuyorum: 

Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder. 

Bu üç sayın üye arasından, bir sayın üyeyi ad çekme suretiyle tespit edeceğiz. 

Yüksel Yalova seçilmiştir; hayırlı olsun. 

Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifiyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çeceğiz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'yla ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

- 8 9 -



T.B.M.M. B : 32 10 .11 .1994 0 : 1 

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 Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne 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 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalıınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletveki
li 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 Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tekliflerinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 
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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 görüşmelerine 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 (1/432) (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 görüşmelerine 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 Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine 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 (211142) (S. Sayısı: 699) 

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

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

12. - 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı; 720) (1) 

(1) 270 S. Sayılı Basmayazı 26.10.1994 Tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine geçeceğiz. 

Komisyon?.. Burada 

Hükümet ?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. -

Geçen birleşimde tasarının 14 üncü maddesi oylarınıza sunulmuş ve kabul edilmişti. Şimdi 15 
inci maddeyi okutacağım; yalnız maddeler Uzun olduğu ve maddeler üzerinde önergeler çok oldu
ğu için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. , 

Maddeyi okutuyorum: 

Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin 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 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 bir kamu hizmeti gören tekel nite
liğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve işletme birimlerinin, 

İşletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yön
temlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır. 

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 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. 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; 
şahıslan adına, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Emin Kul, Sayın Ali Dinçer, Sa
yın Cevat Ayhan, Sayın Salih Kapusuz söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal, buyurunuz.(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 720 sı
ra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 15 inci maddesi üzerindeki görüşle
rimizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 15 madde, kamu hizmetlerinin gördürülmesinin özelleştirilmesiyle il
gilidir. Bu maddenin (a) bendi, genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli ku
ruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının; yani, baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi 
kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin özelleştirilmesini öngör
mektedir. Ancak, aynı maddenin dördüncü fıkrasında, "işletme haklarının verilmesi veya kiralan
ması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yöntemlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde yapılır" denilmektedir. Burada, bir açıklık yoktur; sayılan yöntemlerin dışındaki yön
tem veya yöntemler nelerdir, bu konular belli değildir. Bu konulara mutlaka açıklık getirmek la
zımdır. Çünkü, hizmetlerinin özelleştirilmesi istenen varlıklar, ülkemizin ekonomik, siyasî, iktisa
di hayatıyla çok yakından ilgilidir ve fevkalade önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı hazırlanırken -sanırım- bazı teknik, idari ve hukukî konuların 
atlandığı kanaatindeyim. Örneğin, hizmetlerinin özelleştirilmesi düşünülen baraj ve göletlerin mev
cut statülerinin incelenmediği görülmektedir. 

Öncelikle, baraj ile göleti aynı konumda mütalaa etmek mümkün değildir. Barajı, sadece Dev
let Su İşleri yaparken; gölet inşaatlarını hem Devlet Su İşleri hem de Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü yapmaktadır. Bu iki teşkilatın kendi aralarında yaptıkları bir centilmenlik anlaşmasına gö
re, kret yüksekliği 20 metreden küçük olan göletleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmak
tadır; kret yüksekliği 20 metrenin üzerindeki göletleri ise Devlet Su İşleri inşa etmektedir. Ancak, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı göletler, ikmal edilip işletmeye açıldıktan sonra ya 
köylülere ya da sulama kooperatiflerine devredilmektedir. Yani, bu Yasa ile özelleştirilmesi düşü
nülen göletler, zaten özelleştirilmiş bulunmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün göletleri 
hem sulama için hem de hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilmektedir. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, halen, 1 milyon civarında büyükbaş, 5 milyon civarında da küçük
baş hayvanın su ihtiyacını karşılayacak şekilde göletler inşa etmiş bulunmaktadır. 1993 yılı sonu 
itibariyle de 584 gölet inşa edilmiştir. Halen bu göletlerle 147 bin hektar arazi sulanmaktadır. 

Değerli milletvekillerii Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gölet ve baraj konusundaki ça
lışmaları da kısaca şöyledir: Bilindiği gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12 Aralık 1953'te 
kabul edilip 1 Mart 1954'te yürürlüğe giren 6200 sayılı kanuna göre çeşitli tesisler inşa etmektedir. 
Yine, 6200 sayılı Kanun hükümlerine göre, inşa edilen bu tesislerin işletme hakkı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne aittir. 

Büyük ve toplu halde bulunan tesislerin işletme ve bakımının Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce yapılması kısmen kolay olmakta, buna karşın, küçük, dağınık ve işletme ünitelerinden 
uzakta bulunan tesislerin işletme ve bakımı ise daha güç ve pahalı olmaktadır. Bunun için, küçük, 
aynı zamanda işletme ünitelerinden uzakta olan tesisler, işletme, bakım hizmetlerine katkıda bulun
maları gayesiyle, özel sözleşmeler mukabilinde, faydalanan kuruluşlara devredilmektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce tesisler inşa edilmekte veya inşa edilmiş olan tesislerin 
sulama, kurutma ve taşkın koruma amaçlarıyla işletme ve bakımının faydalanan kuruluşlara ve yi
ne aynı şekilde 6200 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (k) bendi uyarınca ve 743 sayılı Medenî Ka
nunun genel hükümlerine göre, gerçek ve tüzelkişiliklere devri yapılabilmektedir. Tesisten yalnız 
bir köy faydalanıyorsa, tesisin, ihtiyar heyetinin kararıyla köy muhtarlığına, yani, köy tüzelkişiliği
ne devri yapılabilmektedir. Belediye hudutları içerisinde olan tesislerin devri ise, belediye meclisi
nin kararıyla olmaktadır. Tesisten birkaç köyün veya beldenin veyahut da belediye ile birkaç kö-
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yün ortaklaşa faydalanması halinde, tesis, bunların beraberce kuracakları birliğe devredilmektedir. 
Sulama amaçlı kurulan kooperatiflere, kooperatif yönetim kurulu kararıyla devir yapılabilmektedir. 
Aynı tesisin çeşitli ünitelerinden ayrı ayrı köyler faydalanıyorsa, bu tesisin üniteleri birlik kurul-
maksızın, bu köylere ayrı ayrı devredilebilmcktedir. 

Bu tesisleri devralan kuruluşlar ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan söz
leşme hükümlerine göre, faydalanan kuruluş, devraldığı tesisin tüm işletme ve bakım hizmetlerini 
yapmakla sorumludur. Bakım, onarım hizmetleri sırasında kendi güçlerini aşan -araç, ekipman ve
saire konularında- konularda, istenildiği takdirde, Devlet Su İşleri, gerek teknik ve gerekse ekip
man yönünden yardımcı olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1.1.1994 tarihi itibariyle işletmeye açılan Devlet Su İşleri göletlerini 
inceleyecek olursak, bunun büyük bölümünün devredildiğini görürüz. 15.10.1994 tarihi itibariyle 
köy tüzelkişiliğine devredilmiş olan tesis adedi 153'tür, belediyelere 108, birliklere 54, kooperatif
lere 13, diğerleri 2; toplam 330'dur. Değerli milletvekilleri, bu tasarı ile bazı baraj ve gölet hiz
metlerinin gördürülmesinin özelleştirilmesi söz konusu edilmekle beraber, meri mevzuata göre 

" Devlet Su İşleri, deminde ifade ettiğim gibi, zaten bunların yüzde 80'ini köy tüzelkişiliklerine, be
lediyelere, sulama birliklerine ve kooperatiflere devretmiş bulunmaktadır, geriye kalan kısmını da, 
yine aynı şekilde, devredebilecek yetkiyle donatılmış bulunmaktadır. 

Burada, esasen, arz etmek istediğim husus şudur: Göletler, mademki Devlet Su İşleri ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü halen yap
makta olduğu göletleri devretmektedir; ayrıca Devlet Su İşleri de, inşa ettiği göletlerin yüzde 
80'ini devretmiş ve geriye kalanını da devredebilecek yetkiye sahiptir; o halde, burada bir dubli-
kasyon mevcuttur. Bunun giderilmesi ve buna bir açıklık getirmek gerekmektedir. 

Yine, barajlar da, aynı yasa çerçevesinde, Devlet Su İşleri tarafından devredilebilmektedir. 
Onun içindir ki, şu anda Türkiye'de halen faal halde 160 tane baraj mevcut olup, bunların 98 tane
si elektrik üretmek, geri kalanıysa, sulama ve taşkın koruma amacıyla inşa edilmiş bulunmaktadır. 
Eğer, biz, Devlet Su İşlerinden bu yetkiyi almak istiyorsak veyahut da Hükümet, bu tasarıyla, Dev
let Su İşlerinin elinden bu yetkiyi almak istiyorsa, her şeyden evvel, 1954 yılında çıkarılmış ve elan 
yürürlükte olan yasanın değiştirilmesi lazım gelmektedir. 

Ancak, burada bir endişemi de.dile getirmekten kendimi alamıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun, devam edin. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu söylediğimiz baraj ve göletlerin -demin de arz ettiğim gibi- büyük 
bölümü tamamen köylere, belediyelere ve bazı sulama kooperatiflerine ve birliklere devredilmiş 
bulunmaktadır. Öyleyse, tekrar bu konu üzerinde, böyle bir yasanın çıkarılmasına, bence, gerek 
yoktur. Kaldı ki, GAP'ın özü ve GAP'ın beyni durumunda bulunan Atatürk Barajının hizmetleri
nin özelleştirilmesi fevkalade mahzurludur. Bunun, elbette ki bir siyasî yönü de olacaktır. Öyley
se, millete mal olmuş bu tesislerin, politikaya kurban edilmekten ziyade, vatandaşlarımızın ve ül
kede tarım sektöründe bulunan insanlarımızın hizmetlerine sunulması ve yine, Devlet Su İşlerinin 
kendi statüsü içerisinde işletilmesi, bence, daha uygun olacaktır. 

- 9 4 -



T.B.M.M. B : 3 2 10.11.1994 0 : 1 

Bunun dışında, değerli kardeşlerim, yataklı tedavi kurumları, limanlar, benzeri diğer mal ve 
hizmet üretim birimleri gelmektedir ki, bunlardan, öncelikle otoyollar, limanlar, stratejik ehemmi
yeti haiz kuruluşlardır. Onun için, Hükümet bu konularda da, zannediyorum, gerekli hassasiyeti 
gösterecektir. 

Ayrıca, bunlar mademki, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde zikredilmiştir; aca
ba, teknik açıdan idarî ve hukukî açıdan, bunlar buraya konulurken uzun uzun incelenmiş midir? 
Benim şahsî kanaatim şudur ki; teknik, idarî ve hukukî yönden derinlemesine, şümullü bir şekilde 
incelenmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)- Hükümetin bu konuda, gerekli hassasiyeti göstermesini temenni edi
yorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle,, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

ANAP Grubu adına, Sayın Yalova; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Muhterem Başkanım, muhterem mil
letvekilleri; görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 15 inci maddesine ilişkin olarak, 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; 
öncelikle, hepinizi en üstün saygılarımla selamlıyorum. 

Dün gece, 13 üncü maddeye ilişkin -gene Grubum adına- söz aldığım vakit, bilerek, isteyerek, 
madde gerekçesini, dikkatlerinize sunmuştum. Tabiî, profesyonel hukukçular madde gerekçesiyle 
madde metni arasında bire bir orantılı ilişki olduğunu -doğru orantılı ilişki olduğunu- bilecekleri 
için, yasanın formülasyonıında -hukukî formülasyonunda- baz alınan gerekçenin yanlışlarına işaret 
ederek, sonuçta, malumun ilamı anlamını taşıyan bir lüzumsuz formülasyona gidildiğini, istenirse 
bu konuda, diğer muhalefet sözcülerinin yaklaşımıyla paralel olarak, teknik yardımda bulunmaya 
amade olduğumuzu dile getirmiştim. Aynı bakış açısı içerisinde, 14 üncü maddeye ilişkin görüşle
rimizi dikkatlerinize sunacağım. 

Burada, sanıyorum, iki usul izleme imkânımız var; birinci usul, madde metninde, hizmetler 
babında, teknik olarak -sözgelişi, baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları gibi- sınırlı şekilde 
sayılan ve "ve benzeri" ifadesiyle de aynı katagoriye giren diğer birimleri ifade eden hizmet birim
leri üzerinde, neden bunlar sayıldı da, şunlar da sayılmadı şeklinde bir mantık yürütmek. 

İzin verirseniz ben, ikinci usulü izlemek istiyorum. Bakınız -KİT Komisyonu Başkanımız bi
raz önce buradaydı- geçen gün, KİT Komisyonunda, -Salih Kapusuz arkadaşımız gayet iyi bile
cekler- Türkiye Elektrik Kurumuyla Aktaş arasındaki meselede de karşımıza çıktı. Biz, Yasama 
Organı üyesiysek, bunun temel koşulu yasa yapmak ise, yasanın yapılması sürecinde yasa tasarısı
nı getiren Hükümetin görevi de yönetirken öngörmek ise, o zaman bu Yüce Parlamentoda yasa şek
line gelecek tasarıların ya da tekliflerin yapılmasında, öyle sanıyorum ki, hukukun icbar edici ku
rallarına hep birlikte riayet ederek, kolektif bir çalışmanın içine girmektir. Bu bir anlamda da Ya
sama Organının manevî şahsiyetini düşünme yönünden büyük önem taşımaktadır; çünkü, arkasın
dan, yargı içerisindeki bazı kurumların ya da anayasal bazı organların, -sözgelişi Anayasa Mahke
mesi gibi- değerlendirmeleriyle yasa üretim faaliyetleri arasında bir zıtlık, bir eksiklik söz konusu 
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olduğunda, biz zor durumda kalmayalım. Bakiniz, ben, o hizmet anlamında teknik kısmını bırakı
yorum, ikinci usulü izleyerek, başımıza gelebilecekleri bir parça dikkatlerinize sunmaya gayret edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, aynı Aktaş meselesinde olduğu gibi, önümüzde bir tehlike var. Hü
kümetin teklif ettiği metnin 15 inci maddesinde "kamu hizmeti" denilmiş ve kamu hizmetlerini, 
bana göre hiç gerekli olmadığı halde, "kamu yararı gözetilerek yapılan işler" diye açıklamış. Plan 
ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metinde, o kamu hizmeti tanımının, açıklamasının lüzumsuz 
olduğu anlaşılmış, kesilmiş ve hangi alanları kapsadığı sayılmış ; ama, 2 nci sayfasında, bir imti
yaz sayılma, imtiyaz sayılan faaliyetler kavramı var. Bu imtiyaz meselesi, gerçekten kaotik bir du
rum içerisinde. Bakınız, Danıştay Birinci Dairesinin 1994/12 esas, 1994/60 karar numaralı bir ka
ran var; bu karar da " İmtiyaz teşkil etmeyen ve özel hukuk hükümlerine tabi olan böyle bir söz
leşmenin ise Danıştayda incelenmesi olanağı kalmamıştır" deniliyor. Danıştay Birinci Dairesi, ken
disine gelen bir konuda, bunun imtiyaz sözleşmesi olmadığı için Danıştayda incelenemeyeceği 
hükmünü getirmiş; ama, bü kez Danıştay Onuncu Dairesi, aradaki hukukî ihtilafa son vermek 
amacıyla aldığı, 1991/1 esas ve 1993/1752 karar numaralı kararında -davalı Türkiye Elektrik Ku
rumu Genel Müdürlüğü, davacı da, o kurumda çalışmış Vahap Eycan adlı bir kişi- "3096 sayılı Ya
sa hükümleri çerçevesinde yapılan işletme hakkı devir sözleşmesinin konusunu kamu hizmetinin 
oluşturduğu, sözleşmenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin unsurlarını taşıdığı, imtiyaz söz
leşmesi niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır" demiş ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını ince
leme görevinin Danıştaya ait olduğu belirlenmiştir" ilavesini yapmış; mutlaka Danıştay inceleme
sinden geçirilmesi zaruretine işaret ettikten sonra "işletme hakkı devir sözleşmesinin iptaline..." de
miş; Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ile Türkiye Elektrik Kurumu arasında imzalanan işletme hakkı de
vir sözleşmesinin iptaline karar vermiş. 

"İmtiyaz" kelimesinin geçtiği yerde, Danıştayın bir birimi bir karar verirken başka birimi 
farklı bir karar vermiş; sonrasında, bu baz alınarak Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar var. 
Bu karar, 15 Nisan 1994 tarihli ve 21906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, esas sayısı 1994/43, 
karar sayısı 1994/42-1, karar tarihi 11.4.1994. Hukukumuzda ilk defa, Anayasa Mahkemesinin yü
rürlüğü durdurma istemi hakkında karar verip veremeyeceği meselesi konuşulmuş; sonuçta, 4'e 
karşı 7 oyla "karar verebilir" denilmiş, Anayasa Mahkemesi -4'e karşı 7 oyla- kendisini bu konu
da yetkili saymış. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurmuş; ama, esas hakkındaki kararını ver
memiş; ancak, hukuk mantığı itibariyle bakarsak, muhtemelen iptal edeceği sonucuna varmak 
mümkün; iptal edeceği ihtimali doğruysa, o gerçekleşirse, bu demektir ki, ortadaki inanılmaz de
recede büyük rakamları ihtiva eden bir hukukî ihtilafın çözümü, daha doğrusu, yeni kural konula
rak hukuk boşluğunun doldurulması meselesi tekrar Yüce Meclisin önüne gelecektir. 

Ben, sadece, 15 inci maddedeki "imtiyaz" sözcüğü üzerinde bir kez daha düşünmek zaruretin
de olduğumuzu ifade etmek için huzurlarınıza geldim. 

Burada bir sitemimi dile getirmeden geçemem: Hatırlayacaksınız, geçenlerde Anayasa Komis
yonuna gelsin mi gelmesin mi meselesi burada -Sayın Meclis Başkanımızın tensipleriyle- genel gö
rüşme yoluyla düzenlenmiştir. Eğer, Plan ve Bütçe Komisyonuna direkt olarak gönderilmek yeri
ne, önce Anayasa Komisyonuna getirilebilseydi, belki iki komisyon arasında gidip gelme nedeniy
le, diyelim üç günlük, beş günlük bir zaman kaybı söz konusu olabilirdi; ama, az önce yüksek dik
katlerinize sunduğum hukuk boşluğu, yarın Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında huzur
larınıza getirildiği vakit, göreceksinizki üç ay, beş ay, belki de daha fazla bir zaman kaybı olmuş 
olacak. 
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O nedenle, Anayasa Komisyonunda, konunun ileride Anayasa Mahkemesinin değerlendirme
si muhtemel kriterleri de göz önünde bulundurularak, ne olabileceğini şimdiden öngörülerek, bel
ki de, o yolu kısaltarak burada yeni bir yasa halinde düzenlenmesi mümkün olabilirdi diye düşü
nüyorum. Maddenin kabulü öncesinde o "imtiyaz" kelimesinin ve onun doğurabileceği muhtemel 
sonuçların değerlendirilmesinin, hem zaman açısından hem de yapılacak devir işlemlerinin doğu
racağı malî sonuçların telafisinin imkânsızlığı açısından ileride çok daha vahim boyutlara ulaşma
sını önlemek bakımından büyük faydası olacağı kanaatindeyim. 

Hepinize üstün saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yalova. 

Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler; tartışmakta olduğumuz 
özelleştirmeyle ilgili yasa tasarısının 15 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarımn geneli üzerinde yapılan tartışmalarda ve ilgili diğer maddelerin tartışmasında, bu 
yasa tasarısının birkaç yönden Anayasaya aykırı olduğunu buradan dile getirmiştik. 

Bu madde, söz konusu aykırılık durumunu tevsik eden, oluşturan temel maddelerden biri. 1 in
ci maddeyle, üstünüze, son derece geniş, en geniş kapsamlı bir özelleştirmenin yetkisini almış bu
lunuyorsunuz. Koalisyon Hükümeti olarak KİT'leri sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, gerekli olan
ları özelleştirmek; ama, stratejik mal üretenleri, kamusal yarar amaçlı hizmet üretenleri rehabilite 
ederek, özerkleştirerek Türkiye ekonomisine, Türkiye sanayiine kazandırmak tercihi yerine, tüm 
kuruluşların tasfiyesini hedef alan bir tercih içinde oldunuz. 

Bu maddenin özü, böylesine geniş bir anlayışın, bizi hangi hatalara götürebileceğini ortaya ko
yuyor. Bu maddeyle, dün, hep beraber Şanlıurfa'da paylaştığımız o güzelliği üreten DSÎ'yi de özel-
leştirebiliyorsunuz, bu maddeyle MTA'yı da, Karayollarını da özelleştirebiliyorsunuz, -Tabiî 1 in
ci maddede de bunları kapsam içine almıştınız; ama, burada tekrar belirleniyor- bu maddeyle, sos
yal devlet olmanın gereği olan tüm yataklı sağlık hizmetlerini ve eğitim kurumlarını da, henüz Tür
kiye'de sosyal duyarlılık noktasına yeterince ulaşmamış bulunan özel sektörün keyfî iradesine bı
rakma tercihinde oluyorsunuz. Bu yanlış!.. 

Bu yetkiyi kullanırsınız kullanmazsınız; ama, bu yasa tasarısıyla bu yetkiyi üstleniyorsunuz. 
Gene "bu yasa tasarısı çerçevesinde rgenel bütçe, katma bütçe ve getirdiğiniz çok sınırlı KİK ta
nımıyla- işletmelerin, kuruluşların 49 yıllığına kiralanmasına olanak tanıyacağız" diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, insaf edin lütfen, 49 yıl sonra hangi hizmet alanı, hangi teknoloji, han
gi sanayi kuruluşu, hangi doğal kaynak var olabilir... 49 yıl sonra yeni bir Türkiye ile, yeni üretim 
yöntemleriyle, teknolojisiyle, yeni tanımlarla, yeni malzemelerle karşı karşıya olacaksınız. 49 yıl
lığına yapacağınız kiralamalar, zaten, mülkiyet dışında, her türlü tasarruf yetkisinin devri anlamın
dadır. Bugün gazeteler tersanelerle ilgili yazıyor; Genelkurmay Başkanlığı uyanmış "tersaneler 
stratejiktir, onları özelleştirmeyin, kapatmayın" diyor. Buradan "Günaydın" diyorum. Aylardır bu 
kürsüden dile getirdik; diliyorum ki, Hükümet de bu uyarıları dikkate alır ve uyanır. 

Benim ve benimle beraber 44 arkadaşın imzalayarak Yüce Meclisimizin takdirine sunduğu
muz Aktaş'la ilgili Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız hakkındaki soruşturma önergesi, tıpatıp 
bu maddede imtiyaz konusu yanında yeni alanlara taşınacaktır. Benden evvel konuşan değerli ar-

- 9 7 -



T.B.M.M. B : 3 2 10 .11 .1994 0 : 1 

kadaşım dile getirdi, Anayasanın özünde yer almış bulunan imtiyaz kavramını siz böyle "bunlar 
imtiyaz değildir" diye, aşamazsınız. TEK'in özelleştirilmesinde, anımsıyorum, şimdiki Dışişleri 
Bakanımız burada, kürsüden itirazda bulunmuştu; imtiyazı, o zaman da, TEK Yasasıyla ilgili bir 
maddeyle yeni bir tanıma kavuşturmak istemiştiniz. Bu, Anayasa Mahkemesinden geri döner. 

Bugün, örnek olarak, TEK' in kamusal yarar amaçlı hizmet alanlarından biri olan elektrik üre
timindeki faaliyetlerini, bildiğiniz gibi, Danıştay, imtiyaz alanı olarak tanımlamış ve kendi deneti
minden geçmediği için bütün yollar tıkandığından, bugün karşımıza çok ciddî bir yolsuzluk, bir ta
lan çıkmıştır ve Hükümetin, Anayasanın öngörüleri dışında, Danıştay kararlarını uygulamadığı, hiç 
arzulanmayan bir noktaya gelinmiştir. Bunun yeni alanlarda oluşmaması, hukuk devleti anlayışının 
korunabilmesi için, Yüce Meclisin bu konuda gerekli duyarlılık içinde olacağını ve bu maddeye 
tekrar bakacağını ümit ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

H.ULÜÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda "Kamu Hizmet
lerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi" başlıklı 15 inci maddeyi tartışıyoruz. Özelleştirmenin 
başarıyla uygulandığı dünyadaki ilk örneği oluşturan İngiltere deneyimiyle ilgili olarak bu günler
de o ülkede yaşananlar, aslında bu maddeyle doğrudan ilgilidir. Bu madde düzenlenirken İngilte
re'de yaşananlardan ders alınması gerekirdi veya bu Genel Kurul, alacağı derslerle bu maddeyi ye
niden düzenlemelidir. 

. Dün akşam geç saatlerde kısaca anlatmaya çalışmıştım; hafızalarda kaldı mı bilemem; ancak, 
genel olarak, İngiltere'de bugün yaşananları yinelemenin gerektiği inancındayım. 

İngiltere'de PTT'nin P'sinin, yani posta hizmetlerinin Özelleştirilmesi gündemdeydi. Temmuz 
ayında Hükümet üç almaşıktı bir öneri getirdi. Bütünüyle posta hizmetlerinin özelleştirilmesi, yüz
de 51 oranıyla özelleştirilmesi, üçüncü almaşık ise, mülkiyetinin, eskiden olduğu gibi, yine kamu
da kalması; ama, bu kuruluşa serbest ticaret özelliği verilmesi, ticarî serbestlik tanınması. 

Değerli arkadaşlar, posta hizmetleri, kamu hizmeti, yani kamu yararı gözetilerek yürütülen bir 
hizmettir. İngiltere'de bu işi, bizde olduğu gibi, özelleştirme yapıldı, yapılacak, yapılıyor, yapma
ya niyetliyiz demek için değil, bilimsel temellerle yapılmaya çalışılıyor. Bu bakımdan, eğer iddi
anız, dünyadaki yeni gelişmeleri, değişmeleri, -moda deyimiyle- değişimi yakalamaksa, İngilte
re'deki bu gelişmeden sizin ders almanız ve bu maddeyi -hatta hâlâ şans kaybolmuş değil- Genel 
Kurulda yeniden düzenlerken, bunun gereklerini yerine getirmeniz elzemdi. 

Bakın, İngiltere, kamu hizmetlerinin gördürülmesinin özelleştirilmesinden vazgeçti; biz, şim
di, madde haline getirmeye çalışıyoruz; ama, örnek aldığımız ülke vazgeçiyor "bu olmuyor", "ol
mamalı" diyor. Şimdi, İngilizler "Bağnaz ve Ortodoks özelleştirme anlayışının bir konuda yeterli 
olmadığı ortaya çıktı. Kamu hizmeti üreten kuruluşlara eğer daha fazla ticaret serbestisi verirsek, 
kamu mülkiyetini değiştirme zorunluluğu ortadan kalkıyor mu kalkmıyor mu? Yıllar içinde Orto
doks özelleştirme anlayışı buna bir yanıt getiremedi. Şimdi bunu denemek zorundayız" diyorlar. 
Bunu demelerinin nedeni de şu: -biz daha yaşamadık, ama İngiltere bir şeyi yaşadı- Özelleştirme
ye kalkışılınca, kamu hizmetlerinin fiyatı, olması gerekenin 3-4 kat fazlasıyla arttı; toplumda müt
hiş bir tepki doğdu. Onun için İngiltere'de, özelleştirme rüzgârıyla, ardı ardına dört seçim alan Mu
hafazakârlar, şimdi, İşçi Partisinin çok gerisindeler; o da, kendi bacağını kurtarmaya çalışıyor. 
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Bunları hiç değerlendirmiyorsunuz; çünkü, bir zamanlar size, Ortodoks özelleştirme anlayışı 
içinde ezberlettiler, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini. 

Değerli arkadaşlar, bu maddede, hâlâ bir düzeltme yapma, dünyadaki yeni gelişmeyi, yeni ge
lişmeleri kavrama imkânımız var. 

Bakın, ANAP'm, bu yasa tasarısına hediye ettiği bir kavram var, "Özelleştirmeye hazırlık" di
ye. İçi boş bir kavram. Ne anlama geldiği belli değil. Sadece bir tepki. Sayın Mümtaz Soysal'ın, 
üstüne basa basa durarak, bu maddeye getirdiği bir kavram vardı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun, devam edin. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)- ...iyileştirmeye dönük, "malî ve hukukî yeniden yapılanma" 
diye. Doğru bir kavramdı o. ANAP, ona gösterdiği tepki nedeniyle, "Özelleştirmeye hazırlık" di
ye içi boş bir kavram getirdi. Şimdi, bu özelleştirmeye hazırlık denilen içi boş kavramın içini dol
durabilirsiniz, ticarî serbestiyle. Kamu hizmeti gören kuruluşlara, ticaret serbestisinin artırılmasıy
la, bunun içini doldurabilirsiniz; yani, deyimden hoşlanmadığınızı biliyorum ama, özerkleştirmeyi 
bu şekilde kabullenebilirsiniz. Neden hoşlanmıyorsunuz, onu da anlamıyorum; Çünkü, bu konuda 
ilk göz ağrısı yasa tasarınız özerkleştirme üzerineydi; ama, özerkleştirme konusunda da gerçekten 
samimî olmak lazım. 

Bakın, burada, Anayasada, biz, bir birbuçuk yıl kadar önce bir değişiklik yaptık. TRT'nin ya
nı sıra, Anadolu Ajansını da özerk hale getirdik anayasal olarak; ama, İktidarınız, beş kişilik, özerk 
Anadolu Ajansı Yönetim Kuruluna üç tane devlet memuru atadı. Bu anlamda bir özerklik değil; 
gayri samimî bir özerklik değil; samimî bir özerklik, samimî bir ticaret serbestisi... İşte o zaman, 
"Özelleştirmeye hazırlık" dediğiniz içi boş kavramın içini doldurmuş ve bu konuda da dünyadaki 
yeni gelişmeleri kavramış olursunuz. Aksi takdirde, bu madde, oylarınızla geçerse, kusura bakma
yın; ama, Anayasa Mahkemesince iptale dönük maddelerden teki değil; ama, çağdışı bir madde 
olarak bizim arşivimize girmiş olur; hiçbir gereğini de yapamazsınız. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkana da, hoşgörüsü için teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sual sormak isteyenleri tespit ediyorum: 

Sayın Salih Kapusuz, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Zeki Ünal sual sormak istemektedirler. 

Sual sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, dün akşam da hatırlattınız; ancak diğer siyasî 
partilerin de önergeleri olduğu için, belki mükerrer olur noktasından hareketle, bu önergeler görü
şüldükten sonra sual sormak, vakit kaybetmemek açısından, daha isabetli olur kanaatindeyim. 
Eğer, şimdi sorun diyorsanız, sorayım. 
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BAŞKAN- Efendim, uygulamamızın böyle olduğunu dün de söyledim; rica ediyorum, şimdi 
sorun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Peki, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, görüşülmekte olan 15 inci madde, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini ihtiva 
ediyor. Dolayısıyla, şu ana kadar yapılmış olan birtakım özelleştirme uygulamalannda da -bunun 
aksi- birtakım eksiklikleri ihtiva eden uygulamalar var. Bu noktadan hareketle, yap-işlet-devret 
modeli uygulamasıyla yapılan bir özelleştirme ve aynı zamanda TEK tarafından kamu görevi gör
mek üzere devredilen birtakım şirketlerle ilgili olarak uygulamada gördüğümüz hatalardan dolayı, 
sorularım olacak. 

Birinci olarak, bu uygulamalarda pratikte meydana gelen aksaklıklar, daha çok, KİT devir söz
leşmeleri ve hizmet akti anlaşmalarında meydana geliyor; uygulamada sıkıntı çıkıyor. 

Daha iyi anlaşılması için, şunu arz etmek istiyorum: Yap-işlet-devret modeliyle bir firmaya 
yaptırılan bir baraj için, uygulamada "yeterli su olmadığı için bu kadar elektrik üretebildik" deni
yor. Yeterli suyun gönderilmesinde yetkili merci olarak, Devlet Su İşleri ve ilgili devlet kurumla
rından rapor alınıyor. O müteşebbis firmanın, dediklerini doğrulamayan raporlarla karşılaştığı için, 
idare, bu uygulamayı reddediyor; dolayısıyla, kendisi, yüzde 50 oranında, düşük kapasiteyle üret
miş olduğu elektriği tam kapasiteyle üretmiş gibi satıyor ve parasını alıyor; olay yargıya intikal edi
yor 

Şimdi, buradaki hizmet sözleşmelerinde; bu maddede, kamu hizmeti sözleşmelerindeki -ki, 
hastaneler, otoyollar, göletler ve barajlarla ilgili olarak- aynı sıkıntılara açıklık getirilmediği kana
atindeyiz. Dolayısıyla, geçmişte bu uygulamalar sonucunda yaşanmış olan hadiseler de göz önün
de tutularak, Sayın Bakanımız, bu ve benzeri eksiklikleri ortadan kaldırmak için, acaba uygulama
yı, bir yönetmelikle, yetkili bir merci olarak, herhangi bir kurum kuruluş veya yetkili bir başka bi
rim vasıtasıyla mı yapacaklar? Bu konuya bir açıklık getirmelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. Sayın Kapusuz. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle arz etmek istediğim sualler şun
lardır: Bu maddede, özelleştirmeye tabi tutulacak olan yataklı tedavi kurumlarında özelleştirme ne 
şekilde olacak? Şirketlere mi hisseleri satılacak- Belediyeler, mahallî idareler, özelleştirmede gö
rev alacaklar mı? Zaman zaman, sağlık ve eğitim hizmetlerinin mahallî idarelere terk edilmesi is
tikametinde beyanatlar, demeçler sâdır olmaktadır. Yetkililerin bu istikamette bir düşüncesi var mı
dır? 

Devlet, bu yataklı tedavi kurumlarına, işletme safhasında malî destek vermeyi düşünmekte mi
dir? Zira, bugün, mevcut olan özel tedavi kurumları orta ve üst gelir gruplarına hizmet etmektedir. 
Alt gelir grupları, bunların masraflarına katlanamadığı için, daha çok, devlete ait sağlık kurumla
rından faydalanmaktadırlar. İşletme safhasında, devletin bunlara bir katkısı olacak mıdır? 

İkinci sorum: 15 inci maddeye göre yapılacak olan özelleştirmede, yabancı sermayeye de bu 
işletmeler devredilebilecek midir? 

Teşekkür ederim. 

- 1 0 0 -



T.B.M.M. B : 3 2 10 .11 .1954 0 : 1 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. Sayın Ayhan 

Buyurun Sayın Ünal. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana iki soru tevcih etmek is
tiyorum. 

1.- Hizmetlerinin gördürUlmesinin özelleştirilmesiyle ilgili olarak, 15 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde geçen, baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları ve limanların cari de
ğerlerinin tespiti konusunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır; yapılmışsa, TL olarak veya dolar 
olarak değerleri nedir? 

2.- Söz konusu tesis veya kurumların hizmetlerinin özelleştirilmesi halinde ekonomiye katkı
sı veya katma değeri ne olacaktır? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, sorulan takipte biraz 
zorlandığımı ifade etmeliyim. Bu itibarla, tutanakları tetkik ettikten sonra arkadaşlarımıza yazılı 
olarak cevap vermenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Her zaman aynı konuları gündeme getiriyorsunuz. 

Biz, burada, samimi olarak, bazı tereddütlerden azade olmak istiyoruz ki, oy kullanalım. Sa
yın Bakanımız, araştırdıktan sonra, madde geçtikten sonra, yasa çıktıktan sonra bize cevap verdiği 
takdirde, herhalde, pratikte bir faydası olmayacaktır; ama, şu anda yetkili arkadaşlarımız araların
da mevcutlar; kendilerinden gerekli bilgileri alırlar ve bizim anlayacağımız lisanda kısa ve öz ola
rak bir cevap takdim ederlerse memnun oluruz. Bunda samimi bir arzu sahibi olduğumu ifade ede
rim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, ben de teşekkür ederim; bu tasarının görüşmelerinde ancak arpa 
boyu ilerleyerek gidiyoruz!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Allah selamet versin... * . . • ' . • 

BAŞKAN- Şüphesiz, İçtüzük size bir hak vermiştir; sual sorma hakkını vermiştir; ama, yine 
aynı İçtüzük "sorular, kısa ve net olacak" demiştir ve yine aynı İçtüzük, kısa ve net olarak sual so
rulacağını kabullendiği için, başka bir şey yazmamıştır. 15 inci maddenin görüşmelerine başlaya
lı birbuçuk saat oldu. Birbuçuk saat içerisinde sorunuz yazılıp da Sayın Bakanın önüne konsaydı, 
Sayın Bakan da, sırası geldiğinde net bir cevap verirdi. Bu, İçtüzükte yazmıyor. Niye yazmıyor; 
çünkü, İçtüzük, koyduğu esaslarda, bu noktaya geleceğimizi tahmin etmemiştir; ama. kullandığınız 
hak sizindir, siz devam edeceksiniz; biz burada sıkıntı çekeceğiz; içimden bir şeşler de söyleyece
ğim!.! 

Teşekkür ederim. • 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, birbuçuk saat olmadı. Tavzih etmek istiyoruz. 
Gündem dışı konuşmalar ve Sayın Bakanımızın cevaplan söz konusu oldu. Tasarının görüşmeleri
ne başlayalı yarım saatlik kısa bir zaman oldu. Bizim burada arzu ettiğimiz .şey.'yazılı olarak soru 
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sormak değil; sözlü olarak sorup, netice almak istiyoruz. Yazılı soru sormak gibi bir yetki verme
miş İçtüzük bize. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Bakan, tabiî, kendi takdirlerini kullandı. Ben, buradan Sayın Ba
kana başka bir şey uygulayamam. 

Madde üzerinde verilmiş 30 tane önerge vardır. Madde, 3 fıkra olduğu için, 12 tanesini, veri
liş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. Gereğini saygılarımızla dileriz. 

H.Uluç Gürkan Ender Karagül Mustafa Yılmaz 
Ankara Uşak Gaziantep 

M.tstcmihan Talay Ali Uyar 
İçel Hatay 

Madde 15 birinci fıkra (b) bendi. 

Bu kanunun 35 maddesinin (B) bendinde belirtilen ve tanımları ancak yasayla değişebilecek 
olan, kamu hizmeti gören, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile 
bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin, 

Gerekçe: Kısa adı KİK olan kamu iktisadî kuruluşlarının mülkiyeti Anayasa gereği devredile-
memektedir. Ancak, KİKTerin tanımı Bakanlar Kurulu kararıyla değişebilmektedir. Öngörülen de
ğişiklik, KİK'lerin tanımının Bakanlar Kurulu kararıyla değişebilir olmasını önleyecek, Anayasa
ya karşı hile yolunu kapatmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve bazı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 15 inci maddesinin (b) 
bendinin sonunda yer yerilen "işletme birimlerinin" deyiminin kanun tasarısı metninden çıkarılma
sını ve "işletme" deyiminin "işletmelerin" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ediriz. 

Emin Kul Ali Dinçer H.Uluç Gürkan 
İstanbul Ankara Ankara 

Hasan Basri Eler Faik Altun Hasan Akyol Nami Çağan 
Edirne Antalya Bartın İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinin ikinci satırında yer alan "...varlıklarının..." ibaresinden sonra gelen ve metinde parantez 
içerisinde yer alan ibarelerin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Abdullah Kınalı 
Kırklareli Balıkesir Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan Turgut Tekin 
Adana Adana 

Gerekçe: Bu değişiklikle bentteki fazlalığın giderilmesi amaçlanmıştır. 
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Türkiye Büyük Milleti Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birin
ci satırındaki "...genel ve..." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat.. Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Genel bütçeli idarelerin, tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin özel
leştirilmemesi uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son 
satırındaki "özel" kelimesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: "Özel" kelimesinin metinden çıkarılması suretiyle maddedeki istisnanın kapsamı ge
nişletilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "...sadece tekel niteliğindeki..." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Genel ve katına bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan hiz
metleri imtiyaz sayılanların, sadece tekel niteliğinde faaliyetlerle sınırlandırılması uygun olmaya
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan "...hakkı verilmesi..." ifadesinden sonra gelmek üzere, "...finansal haklara..." ifadesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Abdullah Kınalı 
Kırklareli Balıkesir Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan Turgut Tekin 
Adana Adana 

Gerekçe: İşletme hakkı verilmesinin kapsamı genişletilmiş olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Kırklareli Hatay Balıkesir 

Turgut Tekin Ali Yalçın Öğütcan 

Adana Adana 

Gerekçe: Bu husus, zaten mevzuatdaki genel hükümlerde de düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başın
da yer alan "...bu madde gereğince" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Kırklareli Hatay Balıkesir 

Turgut Tekin Ali Yalçın Öğütcan 

Adana Adana 

Gerekçe: 

Cümlenin başında bu ifade fazlalık oluşturduğundan çıkarılmasında fayda bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinden sonra gelen "...bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılır..." ibaresinin "...bu kanun hü
kümlerine tabidir..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Kırklareli Adana Hatay 

Sami Sözat Turgut Tekin 

Balıkesir Adana 

Gerekçe: 

Değişiklikle, maddedeki ifade daha uygun şekil almış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin, ikinci fıkrasının, dör
düncü ve beşinci satırında yer alan "...bunların dışındakiler imtiyaz sayılmaz..." ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Ali Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Tekerrür niteliğindeki ifadenin madde metninden çıkarılması uygun olacaktır. 
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BAŞKAN- Son önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir. Gerekçesi, daha evvelki önergelerle 
*aynı olduğu için gerekçeyi okutmayacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

özelleştirmeyle ilgili 720 sıra sayılı yasa tasarısının 15 inci maddesi, Anayasanın 5 inci, 6 ncı, 
10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddeleriyle, Anayasanın başlangıç bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci 
ve 123 üncü maddeleriyle "Anayasa Mahkemesinin kararlan" başlıklı 153-üncü maddelerine ay
kırıdır. 

Gerekçeleri ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi 
uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 

H. Uluç Gürkan Atilla Mutman İstemihan Talay 
Ankara İzmir İçel 

Ender Karagül Mustafa Yılmaz Nami Çağan 
Uşak Gaziantep . İstanbul 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

İlk önce, son okunan Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyorum: 

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirmeyle ilgili 720 sıra sayılı yasa tasarısının 15 inci maddesi, Anayasanın 5 inci, 6 ncı, 

10 uncu, 47 nci ve 167 nci maddeleriyle, Anayasanın başlangıç bölümünün beşinci fıkrasına, 7 nci 
ve 123 üncü maddeleriyle "Anayasa Mahkemesinin kararlan" başlıklı 153 üncü maddelerine ay-
kındır. 

Gerekçeleri ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi 
uyannca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı 
bulunamamıştır. 

Saat 15.30'da toplanmak üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.21 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.35 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

_ — — m — . 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 32 nci Birleşimin îkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12, - 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Tasarı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

15 inci madde üzerinde verilen önergelerden, Anayasa aykırılık önergesini oylarken karar ye
tersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Anayasaya aykırılık önergesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha 11 adet önerge oylayacağım, lütfen... 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi 

Özelleştirme Yasa Tasarısının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve tanımları ancak yasayla değişe
bilecek olan kamu hizmeti gören tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri Üreten kamu iktisadî kuru
luşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin, 

BAŞKAN- Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddenin bir yönü
ne özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, maddede diyorsunuz ki, "Genel ve katma bütçe
li idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal ve hizmet 
üretim faaliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet 
üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sayılmaz." 

Değerli milletvekilleri, bütün KİT'ler, yalnız ve yalnız kamu bankaları dışındaki bütün 
KİT'ler, temel kuruluş amacına uygun olarak mal üretmektedir. Yalnızca, kamu bankaları, temel 
kuruluş amacının dışında bir sahaya girmiş, ticarî bankalarla birlikte aynı sahada oynuyor; yani, 
yalnızca bankalar amacından sapmıştır. Onun dışındaki bütün KİT'ler, temel kuruluş amacına uy
gun hizmet görmektedir. Bankalar dışında tek bir örnek yoktur. Sümerbankın satış mağazaları da
hil, hepsi, temel kuruluş amacına uygun mal ve hizmet üretmektedir. 

Bu nedenle, madde, bu hükmüyle, bir özelleştirme yasasını, özelleştirmeme yasasına çevir
mektedir. Çünkü, imtiyaz olayı -burada Sayın Yüksel Yalova'nın da belittiği gibi- mutlaka, ilgili 
sözleşmenin, Danıştay'ın ön denetimine gitmesi gereğini doğurur. Şimdi, bu koşullarda, sizin, bu 
maddeyle yapmış olduğunuz; özelleştirme konusunda atacağınız bütün adımları Danıştayın ön de
netimine sokmaktan ibarettir. Eğer hedefiniz bu idiyse, amacınız bu idiyse, Anayasanın 155 inci 
maddesine göre -Sümerbankın satış mağazası dahil- yapılacak sözleşmeyi Danıştayın ön denetimi
ne sokacak idiyseniz, bizi buralarda niye oyalıyorsunuz?! Yasaya hiç gerek yoktu, hiçbir yasaya 
gerek yoktu. Mevcut yasaya göre, bir kamu kurumu yetkilisi, gider, ilgili bakandan iznini alır, -
varsa- alıcısıyla el sıkışır; ama, Danıştaya gideyim, ön müsaademi alayım der, Danıştaydan da ön 
müsaadeyi çıkarırsa, işi bitirirdi; Böyle bir yasaya, buralarda gece yanlarına kadar çalışmaya, yok 
Anayasaya aykırıydı, değildi, dünya deneyimi şöyle, bu böyle diye tartışmaya hiç gerek yoktu. 

Gerçekten, bu özelleştirme yasasının ibret maddelerinden tekidir bu. Türkiye'de -bankalar dı
şında- bir tek KİT sayamazsınız ki, temel kuruluş amacı dışında mal ya da hizmet üretiyor olsun. 
Hepsi bu işi yapıyor. Dolayısıyla, hepsi imtiyaz hükmüne girecek; hepsi, Anayasanın 155 inci mad
desine göre, Danıştayın ön denetimine girecek ve biz, bu şekilde, geceler boyu çalışıp çıkardığımız 
bir özelleştirme yasasıyla, özelleştirme yaptık diye kendimizi avutacağız... 

Bu, benim dahi -kendi payıma- hayal edemediğim gizli bir devletçilik maddesidir ki, üzerin
de durmanız, ciddî olarak durmanız gerekir, aksi takdirde, özelleştirme adına, Danıştaydan geç
meksizin adım atmanıza olanak yoktur. 

Sağ olun. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabuledilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin (b) bendinin sonunda yer verilen "işletme birimlerinin" deyiminin kanun 
tasarısı metninden çıkarılmasını ve "işletme" deyiminin "işletmelerin" olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci satırında yer alan "...varlıklarının..." 
ibaresinden sonra gelen ve metinde parantez içerisinde yer alan ibarelerin metinden çıkanlmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Sayın Başkan, karar yetersayısını aramanızı istiyoruz. 

BAŞKAN - Demin aradım ya!.. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman)-Karar yetersayısı yok efendim. 

BAŞKAN-Ben de, arkadaşlar da sayıyoruz efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz şunu belirtmek istiyorum: 
Daha önce aradığınızda karar yetersayısı vardı; ama, milletvekili arkadaşlar daha sonra salonu terk 
ettikleri için, şu anda Genel Kurul Salonu boşalmış vaziyette. 

BAŞKAN- Yapılacak ilk oylamada milletvekillerini ayağa kaldırarak sayarım efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

T5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelen "...bu kanun hükümleri çerçeve
sinde yapılır..." ibaresinin, "...bu kanun hükümlerine tabidir..." şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek 
(Kırklareli) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
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DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir; karar yetersayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci satırındaki "...genel ve..." ibaresinin metinden çı-
. karılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasımn son 
satırındaki "...özel..." kelimesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-, Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...sadece tekel niteliğindeki..." ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci satırlarında yer alan "...bunların dı
şındakiler imtiyaz sayılmaz..." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddenin üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? / 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başında yer alan "...bu madde gereğince..." ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er... Kabul etmeyenler..'.Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...hakkı verilmesi..." ifadesinden sonra gelmek 
üzere "...finansal haklara..." ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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BÂŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz1? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyprum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 

Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması 

MADDE 16. - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme uygulamaları sonu
cu Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet 
piyasalannın işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 
güvenliği ile ekonomik çıkarların korunmasına ilişkin olarak; 

a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya unsurlannın 
paylaşılması ya da kontrolü, , 

b) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasalara yeni gire
cek olanlann engellenmesi, 

c) Eşit hak ve yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartlann uygulanması, 

• 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 tekrar arzına ilişkin şartlann 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) 
bentlerinde belirtilen durumlara ilişkin muafiyetler, hukukî ve cezai müeyyideler ilgili mevzuat hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN-16 ncı madde üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi üzerin
de Grubumuz adına söz almış bulunuyorum ; görüşlerimi arz ve izah etmeden önce sizleri saygıy
la selamlıyorum. 
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Bilindiği gibi, ekonomik yapımız, gerek kamuda olsun gerekse özel kesimde olsun, ağırlıklı 
olarak, tekelleşmeye müsait ve tekelleşmiş bir yapı vaziyetindedir. 16 ncı madde, bu kanun tasarı
sının, yine, kilit maddelerinden biridir; fakat madde metnini incelediğimizde; aynı, 7 nci maddede 
yer alan yasaklar ve 14 üncü maddede yer alan hususlar gibi, bazı temenniler yazılmış ; işleme
yecek temenniler madde metninde yer almıştır. 

16 ncı maddenin amacı, özelleştirme işlemleri sonucunda, rekabeti bozacak, engelleyecek ve
ya tekelleşmeyi doğuracak bir ortamın meydana gelmemesini sağlamaktır. Halbuki, daha madde
nin başında, "bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu" deni
yor; yani, özelleştirme uygulamaları yapılacak, sonucunda rekabeti önleyecek bir durum varsa ve
ya tekelleşme varsa, ona ait temenniler sayılmış. Oysaki, asıl amaç, asıl maksat, tekelleşmeyi do
ğuracak ve rekabeti engelleyecek şekilde özelleştirme yapılmasının yasaklanması olmalıdır. Aslın
da, madde, bu amaçla tanzim edilmeli ve bu amaçla kanuna konulmalıdır. 

Siz, özelleştirme yapmadan evvel, yapılacak özelleştirmenin rekabeti engelleyecek bir sonuç 
doğuracağım incelemezseniz ve tekelleşmeyi doğuracak bir neticeyi önünüze getireceğinizi görmez
likten gelerek veya bilerek yaparsanız, ondan sonra, 16 ncı maddedeki temennileri saymanıza hiç ge
rek yoktur; çünkü, yapılan özelleştirme sonucu, rekabeti engelleyecek ve tekelleşmeyi doğuracak 
neticeler ortaya çıkmıştır. Burada sayılan, engelleyici gibi gözüken hükümlerin hepsi, temenniden 
ibaret kalacaktır ve bu madde işlemeyecektir; aynı 7 nci madde gibi, aynı 14 üncü madde gibi. 

Dolayısıyla, maddenin düzenleniş şeklinin yeniden ele alınması ve verdiğimiz önergeler isti
kametinde değiştirilmesi gereklidir; yani, hangi istikamette değiştirilmesi gereklidir? Tekelleşme
yi doğuracak ve rekabeti engelleyecek şekilde özelleştirme yapılmasının yasaklanması gereklidir 
ve bu yasağa uygun önlemleri almak için de, bir merciin görevlendirilmesi, bir merciin yükümlen-
dirilmesi söz konusudur ve şarttır. Bu merci de hangi merci olmalıdır? En azından, yine, tasanda 
yer alan, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme idaresi olmalıdır; yani, bu İdare, tekelleŞ' 
meyi doğuracak bir özelleştirme yapmamalı tekelleşmeyi doğurmayacak şekilde işlemleri yürütme-
lidir. Tekelleşme doğacaksa veya rekabet engellenecekse, bu Kurul ve İdare, özelleştirme işlemle
rini incelemeli ve tedbirlerini önceden almalıdır. Yoksa, özelleştirme yapıldıktan sonra tekel doğ
muşsa veyahut da rekabeti engelleyecek birtakım faktörler ortaya çıkmışsa, artık, hangi kurumu ve
ya kuruluşu görevlendirirseniz görevlendirin, durumu düzeltmek mümkün olmayacaktır ve 16 ncı 
maddenin düzenleniş maksadına da uygun bulunmayacaktır. 

Kaldı ki, bunun dışında, madde hükümlerinde yer alan bazı tabirlerin, maddenin, zaten bir te
menniler maddesi olmasından öteye gitmeyeceğini ortaya koyan niteliği vardır. Örneğin; "önemli 
ölçüde" diye bir ölçü konmuş; yani, önemli ölçüde rekabeti önlerlerse... Bu ölçü, önemli olmaya: 

bilir; ama, rekabeti önleyecek ölçüde de olabilir. Hayır, illâ önemli ölçüde olacak. 

Yine, başka bir ifade: "Kuvvetli emare varsa..." Emare varsa, söz konusu olmayacaktır; ama 
illâ emarenin kuvvetli olması gerekir... Dolayısıyla, 16 ncı maddedeki bu takdirî ifadeler de gös
teriyor ki, 16 ncı maddenin asıl maksadı, asıl hedefi, hiçbir zaman tekelleşmeyi önleyecek ve reka
beti engelleyecek şekilde özelleştirme yapılmasını peşinen önlemek değil, bunlar doğduktan sonra 
kuvvetli emareler aramak, önemli ölçüde tesirler aramak gibi, birtakım temennileri sıralamaktan 
ibarettir. 

Dolayısıyla, bu maddenin, mutlaka, verdiğimiz önerge istikametinde değiştirilerek işlev ka
zanması lazımdır. En azından, maddeye bir (e) fıkrası eklenerek, "tekelleşmeye yol açması veya re-
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kabeti azaltması, önlemesi veya bunu sağlaması sonuçlarını doğuracak nitelikte özelleştirme işlem
leri yapmak yasaktır" denmesi lazım. Maddede yer alan "yasaktır" kelimesi, maddenin düzenlen
mesi itibariyle tamamen boşlukta kalan bir kelimedir ve olmayacak, uygulanmayacak bir yasaktan 
ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, önergemizin müzakeresi sırasında da konuyu tekrar arz etmek fırsatını 
belki bulma imkâm vardır; ama, maddenin bu şekliyle geçmesi, sanmm, fevkalade sakıncalıdır ve 
tasannın bu kilit maddesinin, bir temenniler manzumesi halinde Meclisten geçmemesi gereklidir. 

Dün, 14 üncü madde üzerinde yapılan tartışmalarda, arkadaşlarımız çok önemli hususlar söy
lediler. Bakınız, buna işaret eden ve basında yer alan bir belgeden okumak istiyorum; Erdemir'le 
ilgili özelleştirme işlemleri yapılırken, Kamu Ortaklığı İdaresinin, bir ingiliz şirketine verdiği his
seleri satma yetkisiyle ilgili olarak yapılan bir anlaşma için Erdemir'in eski Genel Müdürü Yalçın 
Amanvermez ne diyor... Verdiği beyanat aynen şöyle: "Bu, bir işgal ülkesinde, işgalci güçlerin, iş
gal ettikleri ülkelerde, yapabildikleri, uygulayabildikleri bir yöntemdir." 

Yine bu konuda, Yönetim Kurulunda görev alan Tevfik Ertüzün tazminat mektubunun içeri
ğini öğrenince, şunları söylüyor: "Mektup, doğru bilgi alma garantisini çok aşan bir içerik taşıyor. 
Yabancı mahkemelerin yetkili kılınması, Kamu Ortaklığı İdaresinin yaptığı bütün uluslararası an
laşmalarda var; bu iş çok fütursuzca yapılıyor" 

Yine, eski Genel Müdür Yalçın Amanvermez'in bir beyanı var, o da şöyle: "Böyle bir şeye na
sıl imza attılar? Erdemir sözleşmelerinde, ileride vuku bulacak her şeye; şimdiden, siz ne derseniz 
deyiniz, rakamları ne söylerse söylesin, kabul ediyoruz denmektedir. Ben bu mektubu kabul etmi
yorum. Her şey Boston Firmasının elinde, yani yarın burası 200 milyon dolara özelleştirilebilir ve 
bu şirketi de bağlamışlardır"hisse senetlerinin satılmasıyla ilgili yapılan anlaşma içinde şunu söy
lemektedir : "Bu anlaşma, İngiliz kanunlarına tabi olup, İngiliz kanunları uyarınca yorumlanacak
tır. Meydana gelebilecek herhangi bir uyuşmazlığın çözümü için, İngiliz mahkemeleri münhasır ol
maksızın yetkilidir. İşte, dün görüşülen 15 inci maddeyi düzeltmek isteyen arkadaşlarımızın duy
dukları endişeler, böylesine işlemlerden kaynaklanan endişelerdir. 

Şimdi, dışa karşı bağımsızlığımızın, hükümranlığımızın dışında; bir İngiliz mahkemesini, ge
çerli bir hakem olarak yahut da başvurulacak merci olarak kabul ediyoruz; fakat, o madde üzerin
de yapılan değişiklik tekliflerinin hepsini görmezden geliyoruz. 

Burada da, yapılacak özelleştirmelerin sonunda, içte cereyan edecek bir olay var; tekelleşme, 
yani rekabetin önlenmesi olayı var; ama, düzenlenen 16 ncı madde, yalnız, temenniler silsilesi ha
linde bir maddeden ibaret kalıyor, "yasak" kelimeciği geçtiği halde, hiçbir yasağın söz konusu ol
mayacağı da, maddenin düzenlenmesinden meydana çıkıyor. 

Bu nedenle, Grubumuza mensup milletvekillerinin verdiği önergenin dikkate alınmasını arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 720 sıra 
sayılı kanun tasarısının müzakereye konu olan 16 ncı maddesi hakkında Grubumuzun görüşünü arz 
etmek üzere yüce huzurunuzda söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi hürmet
le selamlıyorum efendim. 
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Değerli arkadaşlarım, 16 ncı maddeye gelinceye kadar, geçtiğimiz 15 madde üzerinde, arka
daşlarımız, zaman zaman görüşlerini dile getirdiler. Bunlar, bir bakıma temenni, bir bakıma ikazdı 
ve bir bakıma Anayasaya aykırılık, bir bakıma da bunların getireceği neticeler itibariyle mahzurla
rını Yüce Meclise arz ettiler. Bir faydası olduğunu sanmıyorum; ama, neyse... Bunlar huzura geli
yor, söyleniyor, söyleniyor ve netice itibariyle de günde bir madde, iki madde, beş madde geçirili
yor; tamamını geçirme hususundaki gayretleriniz devam ediyor ve edecektir. 

"Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması " başlıklı 16 ncı maddede ise "bu 
kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlan içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet piyasalarının işleyişine, 
ekonomik gereklere ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik 
çıkarlarının korunmasına ilişkin olarak" diye başlayan fıkrada, her şeyden evvel, tüketicinin korun
ması ve netice itibariyle de, özelleştirme neticesinde meydana gelecek tekelleşmenin önlenmesi ve 
tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması hususunda alınan tedbirleri ve bu 
tedbirler meyanında, dört bentten ibaret getirilmiş yasakları, huzurlarınızda görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasakların tatbik edilebilmesi için, yukarıda da ifade edildiği gibi, ev
vela tekelleşme teşkil eden bir hadise ortada olacak; tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çı
karlarının korunması hususunda bir zaruretin de ortaya çıkmış olması durumu hâsıl olacak. Bunlar 
olmadığı takdirde, bü müdahalelerin söz konusu olması zaten bahis konusu değildir. Bu durum 
meydana geldiği takdirde, netice itibariyle ne olacak : 

(a) bendinde "Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklan veya 
unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü yasaktır" hükmünü getiriyor. 

(b) bendinde, "Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piya
salara yeni girecek olanların engellenmesi" mevzubahis olacak, bu yasağı getiriyor. 

(c) bendinde, "Eşit hak ve yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların 
uygulanması" hususu bir yasak olarak getiriliyor. 

(d) bendinde, "Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zo
runlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin di
ğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal ve
ya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi yasaktır" hükmünü getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, özelleştirmeyle birlikte gelecek sıkıntıların bertaraf edilmesi hu
susunda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olabileceği akla gelir; ama, bunlar zaten, tüketicinin korun
ması hususundaki tedbirler olması bakımından, hem Borçlar Kanununda hem de Ticaret Kanunun
da buna muadil hükümler var. Buna rağmen, Borçlar Kanunundaki genel hükümler veya Ticaret 
Kanunundaki genel hükümler mevcutken, ısrarla, böyle özel bir madde düzenlenmesine neden za
ruret hâsıl olmuş; bunu yapan kanun vazıının, bunun farkında olması lazım gelir; aksi takdirde, es-' 
kilerin dediği gibi, haşiv olur; yani, bunun tekrarında bir fayda olmayacaksa, bir haşiv madde ge
tirmesinin hiçbir faydası yok, hatta bize ve Meclise de yakışmaz. 

Buna rağmen, yine maddede "Teşebbüsler arası rekabeti doğrudan veya dolaylı bir şekilde en
gelleyici -her şeyden evvel bir engelleme şartı arıyor- bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 
kararlar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak veya bunu sağlayacak 
birleşme ye devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem, faaliyet ve fiilleri hakkında kuvvetli 
emarelerin varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır" denmek
tedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bunu da aynı şekilde "haşiv" olarak tarif ediyorum ve diyorum ki, za
ten, bu Kanunun çıkanlması hususunda, özelleştirmeyle birlikte, özel teşebbüse -ister yerli ister 
yabancı olsun- büyük bir imkân ve fırsat getiriyorsunuz. 

Diyelim ki, devletin elinde bir PETLAS var ve- Misal olarak veriyorum -para kazanmıyor -
öyle diyorlar- aslında kazanmaması mümkün değil. Bir lastik tamircisinin veya bir kaplama işi ya
pan insanın, küçücük bir firmanın, küçücük bir işletmenin büyük paralar kazandığı memleketimiz
de; uçak lastiğine varana kadar lastik üretimi yapan fabrikanın kazanmaması bahis konusu değil. 
ama, siz, Millî Savunmanın, Devlet Malzeme Ofisinin ihtiyacı olan lastiği, PETLAS' tan değil de 
dışarıdan, piyasadan alır ve onun stoklarını doldurur; hatta, malını beğenmeyip almayarak onu za
rara doğru iterseniz veya onun kredi ihtiyaçlarını doğrudan doğruya özel bankaların dövizli kredi
lerine havale ederseniz, elinden tutmazsanız, netice böyle olur. Ne kazanırsınız devlet olarak, mil
let olarak; çok şey kaybedersiniz; millet olarak, büyük bir fabrikamızı kaybedersiniz; devlet olarak, 
büyük bir varlığımızı kaybedersiniz. Devletin imkânlarıyla, daha dişi çıkmamış, tüyü bitmemiş ye
timin hakkını, bu milletin fakir fukarasımn hakkım, aldığınız vergileri -vasıtalı veya vasıtasız- kul
lanarak yapmış olduğunuz bu fabrikayı batırırsanız veya haraç mezat, arsa fiyatına satarsanız veya 
başka mülahazalarla -dışarıdan bazı fabrikaların korunması mülahazaları ki, bunlar söz konusu olu
yor- bunları yaparsanız, ancak dışarıdaki lastik fabrikalarını zengin edersiniz, onları tekelleştirir-
siniz, onları istismara'yöneltirsiniz, bir devlet fabrikasını batırırsınız veya başkasının eline teslim 
edersiniz; ama, dışarıda büyük tekelleşmelere veya büyük istismar ve sömürülere imkân ve fırsat 
hazırlamış olursunuz diye düşünüyorum. 

"Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliklerle belirlenir" şeklindeki hüküm de en
dişelerinizi ortaya koyuyor. Daha uygulama olmadan, bunların olacağım bildiğiniz için, "bunlar 
olacak; gelin, Sanayi Bakanlığı olarak bunların tedbirlerini alalım" diyorsunuz. Halbuki, biraz ön
ce de ifade ettiğim gibi, Borçlar Kanununun umumî hükümlerinde, Ticaret Kanununun umumî hü
kümlerinde bunlara benzer hükümler varken, böyle özel bir madde getirmek suretiyle de, bunun -
tedbirlerini aldığınızı ifade ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin esbabı mucibe layihasında, daha doğrusu gerekçesinde, 
"Özelleştirme uygulamaları sonucu oluşabilecek tekelci yapının menfi etkilerinin giderilmesi için 
gerekli ekonomik, hukukî, malî ve cezaî tedbirlerin alınması ilke olarak benimsenmiştir" hükmü 
yer almaktadır. Bu hükmün burada yer almasıyla, bunların olacağı hususundaki endişelerinizi de 
yine esbabı mucibe layihasına, gerekçeye derç ediyorsunuz ki, bunların olacağı hususunu herkes 
biliyor, kabul ediyor ve şimdiden, bundan dolayı memleketimizin çok şeyler kaybedeceği husu
sunda endişelerini ifade ediyor ve diyor ki, "ticarî bir şekilde kurulmuş olan bu kuruluşlar, piyasa
daki bu örnek fabrikalar, milletin büyük imkânları -o zamanki imkânlarını-seferber edilerek ya
pılmış fabrikalardır. Bunları elden çıkarırsanız, bunları yeniden kurmak hususunda çok büyük güç
lükleriniz olacak." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin. 

ALİ OĞUZ (Devamla)- Toparlıyorum Değerli Başkanım. 

Bundan sonra da bunların yerini, ille de özel teşebbüs doldursun derseniz ve bu, yabancı bir 
özel teşebbüs olursa, mutlaka Türkiye'yi sömürmek maksadıyla gelecektir -örnekleri de ortadadır-
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ve çok büyük kârlar hayal ederek geldiği için de büyük vurgunlar vurarak gidecektir. Bunları eğer 
iç piyasadaki özel teşebbüse terk ederseniz, o, zaten güç olan yerlere gitmeyecektir -doğuya gitme
yecektir; güneydoğuya gitmeyecektir- ve kârlı kabul etmediği işlere de yatırım yapmayacaktır, bü
yük mikyasta kâr temin edeceği işlere yönelecektir ve bunun neticesinde de sadece ve sadece mem
leketimiz büyük kayıplara uğrayacaktır diyorum. 

Bu kanun tasarısının özellikle, gerek Anayasa yönünden tahlilim ve aykırılığını ifade ederken 
gerekse memleketimize kaybettireceği büyük değerleri ifade ederken, huzurlarınızda, samimî oİa-
rak muhalefet görevimizi, ikaz görevimizi yapıyoruz. Bu ikazlarımızı dinlerseniz, mutlaka bu 
memleketin hayrına olur; ama dinlemezseniz, neticelerine de katlanırsınız. Bunun sadece malî me
suliyetleri değil- inanıyorum ki- ileride, değerli kardeşlerimizin üzerlerine cezaî mesuliyetleri de 
gelecek. 

Bu maddeler üzerinde bugüne kadar her yönüyle yaptığımız eleştirileri, tenkit vesilesi ola
rak huzurlarınıza getirmiş değiliz, ama, bir tedbir ve bir ihtiyat olarak getirmiş olduğunuz 16 ncı 
maddenin, inşallah özelleştirmeden doğacak neticeler itibariyle tekelleşmeyi önlemesini, memleke
timize, milletimize hayırlı olmasını ve tüketicilerin özellikle de sağlık, güvenlik ve ekonomik çı
karlarının korunmasına vesile olmasını temenni ediyorum ve bu vesileyle beni sabırla dinlediğiniz 
için, hepinize saygılarımı arz ediyorum efendim. 

Hürmetlerimle. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. , 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Özelleştirme Yasa Tasarı
sının 16 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirmeye ilişkin -Anayasa Mahkemesinin Anayasanın özüne ve 
ruhuna duyarlığı açısından- burada sık sık dile getirdiğimiz sakıncalardan biri, tekel konumdur; ya
ni uygulamaların, ülkede tekelleşmeye yol açacak sonuçlar getirmemesi hususudur. Bildiğiniz gi
bi, Anayasamızın özellikle 10 uncu ve 167 nci maddeleri bunu amir. 

Bu maddeyle, bu konuda bir çıkış yolu, bir yumuşama, bir çözüm aranmış halde. Ancak, bu 
konuda ne yapacağınız ve özelleştirmede nasıl bir yöntem izleyeceğiniz önemli. Bizim, sizi değer
lendirebilmemiz için, bugüne kadarki karnenizi ortaya koymamız, değerlendirmemiz gerekiyor. O 
konuda bugüne kadarki uygulamalarınız, attığınız adımlar, tekelleşmeyi azaltıcı, tekelleşmeyi ön
leyici, tüketiciyi koruyucu bir örnek değil, geçer not alabilecek bir karne değil. Tekelci sermayey
le bütünleşmiş bir siyaset anlayışının ve tekelleşmenin yoğun olduğu bir piyasada bu koşulları gi
dermeye özen göstermemenin gelebileceği nokta budur. 

Bugün Türkiye'de, örgütlü pazar ekonomisinin varlığından söz etmek mümkün değil; bugün 
Türkiye'de, pazarda rekabet koşullarının varlığından söz etmek mümkün değil. Bugün Türkiye'de 
yüzde 130'lara varan enflasyonun temel nedenlerinden birinin, piyasadaki, pazardaki tekelci üre
tim dokusundan kaynaklandığını bilmeyen yok. Açıkça, tekelci yapı, bugünkü ekonominin temel 
öğelerinden biri; o nedenle, özelleştirmede lütfen duyarlı olunuz. 
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Ölçek ekonomileri nedeniyle geniş dış pazarlarda yeni etkinlikler kazanabilmek için, yeni ile
ri teknolojiler ve teknoloji-yoğun alanlarda etkinlik kazanabilmek için dış ülkelerde oluşmakta olan 
tekelleşmelere siz de özeniyorsanız, lütfen, onun adımını devlet tekelleriyle atın, özel tekeller oluş
turmayın. Dışarıda da artık trend buna dönmekte. Bu açıdan, bu maddeyi değerlendirdiğimizde, 
bundan evvelki maddelerde ve bundan sonraki 18 inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde de or
taya konan anlayışta, sizin tekelleşmeyi önlemeye yönelik bir niyetiniz olduğu ortaya çıkmıyor. 
Burada serdettiğiniz hususlar, buna yeterli değil. Zaten, Türkiye'de temel sorun, hukukun eksik
liği; demokrasimizin temel sorunu, hâlâ, 12 Eylül hukuk zemininde ayakta durmaya çalışması; eko
nomimizin de temel eksikliği, yine, ekonominin örgütlenmesini kısıtlayan 12 Eylül hukuk zeminin: 
de mücadele etmekte oluşumuzdur. 12 Eylülün getirdiği bu kısıtlamaları aşmadan, ne yaparsanız 
yapınız, sizin yapacağınız özelleştirmeler, tekelleşmenin azaltılmasını değil, yeni örneklerini orta
ya koyacaktır. 

Mevcut koşullarda, Anayasa öngördüğü halde, bugüne kadar, antitekel yasasının çıkarılama
mış olması; tüketici haklarını korumaya yönelik hazlrlıklann yapılmış olmasına rağmen, burada 
öncelikli olarak görüşme zeminine getirilememiş olması; bunlar hep eksiklik. 

Evet, ekonomi hukuku eksiktir. Bana bugün burada söyleyebiliyor musunuz, ekonomimizde, 
sermaye piyasasına ilişkin ciddî bir düzenlemenin var olduğunu; bana bugün... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-.. .repo işlemlerine ilişkin ciddî bir hukuksal düzenleme 
olabildiğini? Aynı şekilde, örgütlü pazar ekonomisinin koşullarını, ileri, çağdaş piyasa koşullarına 
uyumlu hale getirebilecek bir yapının zemini de yok. 

Değerli arkadaşlarım, kabul edilen 1 inci maddede, özelleştirmenin hangi kesimlere yönelik 
yapılacağını ve amacını, "kamu giderlerinin azaltılması ve ekonomide verimliliğin sağlanması" 
olarak belirlemiştiniz; yani burada, "mülkiyetin tabana yayılması, sermayenin tabana yayılması" 
diye bir amaç yoktu. Siz, gerçekten tekelleşmeyi aşmayı, örgütlü bir pazar ekonomisi oluşturmayı, 
rekabetçi bir pazar ekonomisi oluşturmayı temel alsaydınız, ilkelerinizin arasına böyle bir amacı 
koyar ve sonra 18 inci maddeyle de özelleştirmenin nasıl ve kime yönelik yapılacağını belirlerken, 
üreticileri -yani, pancar üreticilerini, çay üreticilerini, tütün üreticilerini, et ve süt üreticilerini- kap
sayacak anlayışı getirirdiniz, kooperatifleri getirirdiniz, sendikaları getirirdiniz. Yasa tasarısında 
bunlar yok. 

O nedenle ben, bu iyi niyetli maddenin amaca yönelik olmadığını ve bu yasa tasarısının so
nuçta tekelleşmeye yol açacağı nedeniyle Anayasa engeline takılacağını düşündüğümü belirtiyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Özelleştirme Uygula
maları Sonucu Rekabetin Korunması" başlıklı bir maddeyi görüşüyoruz; ama. boşlukta görüşüyo
ruz, temelsiz görüşüyoruz, altyapısız görüşüyoruz. 
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Ülkemizde, antitröst ya da antitekel yasaları yok, tüketeciyi koruma yasası yok. Bir hazırlık 
var ve öteden beri lafını duyuyoruz; tasarı bir yerlerde; Meclisin orasına girdi, burasına çıktı falan 
gibi bir şeyler söyleniyor, hatta bir ara bazı bakanlar, "o yasa çıkmazsa ben ayrılırım" dedi; süre
siz olarak, nöbet devri anlayışı içinde ayrıldı; ama, yasa tasarısının adı var, kendisi ortalıkta yok. 

Şimdi, tasarının bu maddesini boşlukta tartıştığımızın kanıtı olan yoklar listesini uzatmak da 
olası. Mesela, Türkiye'de işsizlik sigortası yok. İşte, bu tasarının 21 inci ve müteakip maddelerin
de o konuda bazı önlemler getirdik diyebilirsiniz; ama, olmaz... Yani, Türkiye'de işsizlik sigortası 
gereksinimi olanlar, sadece, özelleştirilecek KİT'lerde işsiz kalacaklardan ibaret değil; ama, bütü
nün kavranması, ciddî bir özelleştirme uygulaması için kaçınılmaz. 

Kamu kurumları için ticarî serbestiyi güvence altına alan bir mevzuat yok. Bütün bu yoklar lis
tesinin de ortaya koyduğu bir gerçek var. Ülkemizde, özelleştirme anlayışının ne yazık ki hukukî 
altyapısı yok. Bu yasa tasarısı da, o hukukî altyapıda değil, işte bir madde: "Özelleştirme Uygula
maları Sonucu Rekabetin Korunması" başlıklı madde, sözde, olmayan antitekel yasasının; sözde, 
olmayan tüketiciyi koruma yasasının yerine geçecek!.. 

Değerli milletvekilleri, bu iş bu kadar basit mi, bu kadar kolay mı?! O zaman, ne diye, sadece 
kafanızdaki sözde özelleştirme formalitelerini yerine getirebilmek için, 43'ü asıl, 14'ü geçici mad
deden oluşan, koskoca, bitmez tükenmez bir uğraşı gerektiren bir yasa tasarısı hazırladınız? Elbet
te, şu 16 ncı maddeyle, olmayan antitekel yasasının, olmayan tüketiciyi koruma yasasının yarattı
ğı boşluğu dolduramazsınız. Zaten hedefiniz de bu değil. Burada bazı maddelerde, bazı paragraf
larla, bazı sözde yasaklarla, ne kadar, temel amacı gizlemiş olursanız olun, ne kadar "işte, biz, bun
dan kaynak yaratmayı, bütçe açığını kapatmayı düşünmüyoruz, böyle bir amacımız, hedefimiz 
yok" deseniz de, inandırıcı olamazsınız, olamıyorsunuz; çünkü, işi boşlukta götürüyorsunuz. Şu 16 
ncı maddenin -burada Sayın Emin Kul'un, gayet net bir şekilde bu maddenin "ne kadar boş, laf ola" 
düzenlendiğini de anlattığı gibi- iki çok temel özelleştirme gereksiniminin sözde yerine geçtiğini 
iddia etmekle de bir şeyi gizlemiş olamıyorsunuz. 

Kaldı ki, bütün hedefinizin, bir kaynak yaratmak, bütçe açığını kapatmak olduğunun çok çar
pıcı kanıtı da, halen Plan ve Bütçe Komisyonunda zaman zaman tartışmalara konu olan; KİT'le
rin 1995 yılı yatırım ve finansman programında da çok açık ve çarpıcı bir biçimde görülüyor. Bu
nun ayrıntılarını, zamanın yetersizliği nedeniyle müteakip maddelerde daha ilgili maddelerde anla
tacağım; ama, merak eden, bu işi vicdanına sindirerek tam yapmayı düşünenlere önerim; bu Hü
kümetin sorumluluğunda, bu koalisyonun sorumluluğunda 1995 yılı için hazırlanmış olan KİT ya
tırım ve finansman programlarını şöyle bir alıp bakmaktır. O zaman, inanıyorum ki, bu tasarıya oy 
verirken hepinizin vicdanı -benim gibi- sızlayacaktır, benim gibi, içi kan ağlayacaktır; oy vermek 
çok kolay olmayacaktır. 

Sabrınız için teşekkkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Uluç Gürkan. 

16 ncı madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş 25 önerge vardır, geliş sırasına göre 12'sini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağı
da yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Emin Kul Abbas İnceayan Refik Arslan Feridun Pehlivan 
istanbul Bolu Kastamonu Bursa 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

"Özelleştirme Uygulamalarında Rekabetin Korunması: 

Madde 16.- Bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme işlemleri nedeniyle Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet piya
salarının işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu yararına uygun olarak tekelleşmenin önlenmesi, 
rekabetin engellenmemesi ve tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması
na yönelik olarak;" 

a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya unsurlarının 
paylaşılması ya da kontrolü, 

b) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştınlması, kısıtlanması veya piyasalara yeni gire
cek 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 araci 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 tek
rar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi, 

e) Tekelleşmeye yol açması ve/veya rekabeti azaltması ve önlemesi veya bunu sağlaması so
nuçlarını doğuracak nitelikteki özelleştirme işlemlerini yapmak, 

Yasaktır. 

"Teşebbüsler arası rekabeti doğrudan veya dolaylı bir şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayı
cı uygulamalar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti azaltacak ve engelleyecek veya bunu sağ
layacak her türlü işlemi Yüksek Kurul ve İdare öncelikle incelemek ve önlemekle görevlidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dör
düncü satırında yer alan "... kamu yararına..." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat Ahmet Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 

Gerekçe : Öngörülen değişiklikle, cümle yapısının daha uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan "...zorlaştınlması..." ibaresinin " sona erdirilmesi" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. , 
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Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle bent daha anlaşılır hale getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde yer alan "...ve edimler..." ibaresinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 

Gerekçe: önerilen değişiklikle bentte yer alan çelişki giderilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birin
ci satinnda yer alan "...teşebbüsler..." ibaresinin, "...kuruluşlar..." olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle fıkranın daha anlamlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasansının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
satırında yer alan "...bozucu..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 

Adana Hatay 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle cümlenin uyumu sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının dör

düncü satırında yer alan "...her türlü hukukî işlem..." ibaresinin, "...her türlü işlem..." olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 
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A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Yapılacak işlemlerin mutlaka hukukî işlemler olmaması gerektiği düşüncesiyle bu 
düzenleme gerekli görülmektedir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, bu önergeler suiniyetle verilmiş önergelerdir, 
işleme konulmaması gerekir. 

BAŞKAN- Efendim, bu zabıtlar ileride kuru kuru da pek okunmaz; biraz olacak. 

Diğer önergeyi okutuyorum: • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının beşin
ci ve altıncı satırlarında yer alan "...Sanayi ve Ticaret Bakanlığı..." ibaresinin "...Bakanlar Kuru
lu..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana • Hatay 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesinin yasaya daha uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birin
ci ve ikinci satırında yer alan "...Sanayi ve Ticaret Bakanlığı..." ibaresinin "...Bakanlar Kurulu..." 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesinin yasaya daha uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının dör
düncü satırında yer alan "...hukukî ve cezaî..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

Abdullah Kınalı A. Yalçın Öğütcan 
Hatay Adana 

Gerekçe: Yapılacak çıkarmayla metnin sadeliği sağlanmış olacaktır. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Bu önergelerin bir ciddiyeti var mı?!. 

BAŞKAN- Sayın Erdal, bütün önergeler kendi arkadaşlanmız tarafından verilmiş önergeler
dir. 

Okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının üçün
cü satınnda yer alan "...fıkranın..." ibaresinin "...maddede..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

Abdullah Kınalı A. Yalçın Öğütcan 

Hatay Adana 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle fıkra daha anlaşılır hale getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikin

ci satınnda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresinin "Bakanlar Kurulu tarafından" olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
1 Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Önerilen değişiklikle cümle yapısının daha uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendinin ikinci satırında yer alan "...aracı teşebbüs durumundaki alıcılann..." ibaresinin "...aracı te
şebbüslerin..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ! '• 

Turgut Tekin Sami Sözat A. Sezai Özbek 
Adana Balıkesir Kırklareli 

A. Yalçın Öğütcan Abdullah Kınalı 
Adana Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle bent daha anlamlı hale gelecektir. 

BAŞKAN- Şimdi, 12 önergeyi aykırılık derecesine göre tekrar okutup, oylarınıza arz edece
ğim: 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Sayın Başkan, önergemizin ilk oylamada tahakkukunu istiyoruz. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi 
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16 ncı maddenin tümüne yönelik 720 sıra sayılı tasarının 16 ncı maddesinin aşağıda yer veri
len şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Özelleştirme Uygulamalarında Rekabetin Korunması: 

Madde 16.- Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme işlemleri nedeniyle Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet piya
salarının işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu yararına uygun olarak tekelleşmenin önlenmesi, 
rekabetin engellenmemesi ve tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarların korunmasına 
yönelik olarak;" 

a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüştürülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya unsurları
nın 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 uygulanması, 

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 tek
rar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi, 

e) Tekelleşmeye yol açması ve/veya rekabeti azaltılması ve önlenmesi veya bunu sağlaması 
sonuçlarını doğruacak nitelikteki özelleştirme işlemlerini yapmak yasaktır. 

"Teşebbüslerarası rekabeti doğrudan ve dolaylı bir şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı 
uygulamalar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti azaltacak ve engelleyecek veya bunu sağla
yacak her türlü işlemi Yüksek Kurul ve idare öncelikle incelemek ve önlemekle görevlidir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. (RP sırala
rından "karar yetersayası aranmasını istiyoruz" sesleri) 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Ne istediğiniz karışık zaten, ne karar yetersayısı?!. 

EMİN KUL (İstanbul)- Önerge sahibi olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN- Önerge sahibi söz istiyorlar. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Oylarken istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hayır istemiyorsunuz, başka şey istiyorsunuz. 

Sayın Kul, buyurun efendim. 

EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madde üzerindeki görüşlerimi arz ederken de belirttiğim 
gibi, ülkemizde henüz pazar ekonomisinin siyasal olarak da ekonomik olarak da sosyal olarak da, 
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hukuksal altyapısı tam anlamıyla kurulmadığı gibi, bu konudaki kültürel altyapı da oldukça nok
sandır. Dolayısıyla, tasarının, bu kilit maddesi üzerinde fevkalade önemle durmak gerekiyor; çün
kü, bu madde, tekelleşmeyi ve rekabeti ilgilendiren, âdeta, antitekel nitelikte ve rekabeti engelleyi
ci her türlü girişimi cezalandıracak mahiyette ve içeriktedir. Gerçi, Meclis gündeminde, bu konu
da bir kanun tasarısı bulunduğu söz konusu; ama, özel kanununda, yani özelleştirmeyle ilgili ka
nun tasarısında, tahsisen, bu konuya yer verilmiş olması da elbette ki isabetli; fakat, dikkat çekici 
olan husus, maddenin bu şekliyle düzenlenmesi halinde, bahsedilen yasağın tamamen boşlukta ve 
havada kalmasının söz konusu olmasıdır. Çünkü, burada bir yasak söz konusu değil. O nedenle, ön
ce, maddenin matlabını değiştirdik. Yani, "Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korun
ması" deniliyor, taşandaki madde matlabında. Halbuki, sonuç doğduktan sonra herhangi bir yasak 
getirmek söz konusu olamaz. Artık, sonuç doğduktan sonra hem yapacağınız özelleştirmede tekel
leşmeyi sağlayacaksınız hem rekabeti engelleyecek bütün şartlan özelleştirme sırasında doğurmuş 
olacaksınız; bunun sonucunda, tekelleşme ve rekabetsizlik söz konusu olursa, buna yasaklar geti
receksiniz. İşte, madde bu mantıktan hareket ettiği için, önergemiz, bu mantığı tam tersine çevire
rek ele almış bir önergedir. Yani, maksat, tekelleşmeyi doğuracak ve rekabeti engelleyecek şekil
de özelleştirme yapılmasının yasaklanması olmalıdır. Yoksa, mevcut tekelleri, devlet tekellerini 
özelleştirirken, aynı karakteriyle özel sektöre devredersiniz ve ondan sonra burada bu yasakları ge
tirmeye kalkarsanız hiçbir sonuç alınmaz. Aslında, devlet tekellerini özelleştirecekseniz, özelleştir
meden önce, bu tekelleşmeyi devam ettirmeyecek, doğurmayacak şekilde, Özelleştirme İdaresi ve 
Yüksek Kurulun durumu incelemesi, dikkate alması lazım. Dolayısıyla, hangi şekilde özelleştirme 
yapılmasının yasaklanması, lâzım; tekelleşmeyi doğuracak ve rekabeti engelleyecek şekilde özel
leştirme yapılmasının yasaklanması lazım. Buradaki yasak tam tersinedir; sonuç doğacak, ondan 
sonra, temenni mahiyette birtakım ilkeler sayacaksınız, bunlar yasaktır diyeceksiniz ve bu madde 
hiçbir zaman işlemeyecektir. . 

Kamu tekellerini denetlemek yine kolaydır; çünkü, bu tekellerin sahibi millet adına Meclistir; 
bunları Meclis adına hükümet yönetecektir, hükümetin, Bakanlar Kurulunun görevlendirdiği insan
lar, heyetler yönetecektir ve nihayet, bunun siyasî faturası seçimlerde hükümetlere, iktidarlara çı
kacaktır ve siyasî sonuçları Meclise yansıyacaktır; ama, kamu tekellerini olduğu gibi özel sektöre 
devreder ve tekelleşmenin devamını sağlayacak şekilde özelleştirme yaparsanız, o zaman özel sek
tör tekellerinin denetimi hiçbir zaman söz konusu olamayacaktır ve herhangi bir siyasî sonucu da 
-bugün geniş ölçüde yansıdığı gibi- Meclise yansımayacak; siyasî hayat, öze} kesim tekellerinin de
netimi ve güdümü altında yüreyecektir ve Meclis de buna engel olamayacaktır. 

Dolayısıyla, bu kilit maddenin üzerinde fevkalade önemle durulması ve özelleştirme yapılma
dan önce, tekelleşmeyi doğuracak, rekabeti engelleyecek şekildeki uygulamalara yasak getirilme
si, özelleştirmeden evvel buna dikkat edilmesi söz konusu edilmelidir. Madde, bunun tam aksini 
söyleyen ve hiçbir yasağın söz konusu olmadığı bir düzenleme içindedir. Dolayısıyla, Sayın Ko
misyonun, Değerli Hükümetin, Sayın Bakanın önemle dikkatlerine sunuyorum. Katılmadıklarını 
söylediler; arria, maddeyi bu şekilde geçirirseniz, kamu tekellerini, özel sektör tekellerine kataca
ğınız gibi bir intibaı önceden oylarınızla vermiş olacaksınız; bu, Yüce Meclise, zannediyorum, ve
receğimiz oylar itibariyle, oldukça endişeyle bakılmasına vesile olacaktır. 

Önergemizin kabulü yönünde oy kullanılmasını istirham eder, saygılar sunarım. (ANAP sıra-, 
larından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı; önerge sahibi 
önergesini izah etti; fakat, önergeyi oylamaya geçemiyorum; çünkü, şu anda salonda toplantı ye
tersayısının olmadığı iddiası vardır. 

Yoklama yapılmasını isteyenleri okuyup, salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. 

Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 

Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 

Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 

Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 

Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 

Sayın Ahmet Ankan?.. Burada. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 

Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 

Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 

Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

Görüşmelere devam edeceğiz; ama, lütfen yerinizde oturun. 

AHMET ARIKAN (Sivas) - Sayın Başkan, ben 128 kişi saydım; 1 kişiyi, 2 kişi mi sayıyor
sunuz?! • - ' • . ' 

BAŞKAN - Sayın Ekinci'nin pür dikkat yoklama yapmasından dolayı, ben de, pür dikkat yok
lama yaptım, gelen kâğıtlara baktım; yeterli sayıda arkadaş var salonda. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkanım, benim yoklama yapmam sizi rahatsız etmesin. 
Salonda toplantı yetersayısı olmadığı için yoklama yapıyoruz ve şu anda 128 kişi işaretledim. Ni
ye rahatsız oluyorsunuz?!.. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Bdşkanvekilleri 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
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Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmamıştı, önerge sahibi de konuşmuştu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dör
düncü satırında yer alan "... kamu yaranna..." ibaresinin metinden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer gönergeyi otukuyorum.: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde yer alan "... zorlaştırılrriası..." ibaresinin "... sona erdirilmesi..." olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinde yer alan ''...ve edimler..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının be
şinci ve altıncı satırlarında yer alan "...Sanayi ve Ticaret Bakanlığı..." ibaresinin "...Bakanlar Ku
rulu..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birin
ci satırında yer alan "...teşebbüsler..." ibaresinin "...kuruluşlar..." olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikin
ci satırında yer alan "...bozucu..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. , 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının dör
düncü satırında yer alan "...her türlü hukukî işlem..." ibaresinin, "...her türlü işlem..." olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

' BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının dör
düncü satmnda yer alan "...hukukî ve cezaî..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının üçün
cü satırında yer alari "...fıkranın..." ibaresinin "...maddede..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. . 

. Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birin
ci ve ikinci satırlarında yer alan, "...Sanayi ve Ticaret Bakanlığı..." ibaresinin "...Bakanlar Kuru
lu..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)-Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım, 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikin
ci satırında yer alan "...Bakanlar Kurulunca..." ibaresinin "...Bakanlar Kurulu tarafından..." olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)-Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendinin ikinci satırında yer alan "...aracı..." teşebbüs durumundaki alıcıların ibaresinin "...aracı te
şebbüslerin..." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurom)-Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler 

MADDE 17.-Bu Kanuna göre; 

A. a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim
leri ve 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 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 senmayeli kuruluşların ve kamu ik
tisadî kuruluşların gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iş
tiraklerindeki 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 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 kuruluşlardan; malî ve hukukî yönden özelleştirmeye ha
zırlanmalarına karar verilenlerin bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı olduk
ları bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili malî ve 
hukukî yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri Kurulca belirlenecek kuruluş veya kuruluşlar tara
fından yürütülür. Özelleştirmeye hazırlık işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar 
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ile özelleştirme programına alınır. Bu şekilde hazırlıkları tamamlanarak özelleştirme programına 
alınanlar ile doğrudan özelleştirme programına alınanlar (bağlı ortaklıkların iştirak paylan ve var
lıkları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait ku
ruluşların iştirak payları ve yaptıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek 
olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak ida
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 mülkeyiten devri dışındaki yöntemler
le yapılacak özelleştirme işlemleri İdare tarafından yürütülür. Ancak bunların mülkiyetinin bağlı 
bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder. 

• ı • 

D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkate alı
narak özelleştirme kapsamından çıkarılmaları gerekli görülenler Kurul kararı 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 organlarınca belirlenir. 

F. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu ni
haî devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? . 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 17 nci maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu 
maddeyle, özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Görüldüğü gibi, özel
leştirmenin gerçekleştirilebilmesi için, özelleştirmenin yapılmasına ilişkin, uygulamaya yönelik 
bazı ayrıntılar, bu maddeyle tanzim edilmiş bulunmaktadır. Aslında, bu noktadan hareketle, özel
leştirmenin, özellikle 1980 sonrasında, bir sihirli formül olarak takdim edilmeye çalışıldığı hepimi
zin malumudur, bilgilerimiz dahilindedir. Devletin küçültülmesi, âdeta bir slogan haline gelmiştir. 
"Devletin küçültülmesi" sözü, 1980 sonrasının büyülü sözcüklerinden biri olmuştur. Keza, devle
tin küçültülmesi sloganına bağlı olarak, devletin aslî görevlerine yönelmesi de, temel sloganlardan 
biri niteliğini kazanmış bulunmaktadır. 

Devletin küçültülmesi, devletin aslî görevlerine yönelmesi, dönmesi denilirken, âdeta, devle
tin, tamamıyla, ticarî faaliyetlerden, sınaî faaliyetlerden çekilmesi niyetleri ifade edilmek istenmiş
tir. "Devlet, adalet hizmetleri görmelidir; devlet, iç güvenlikle uğraşmalıdır; devlet, dış güvenlikle 
uğraşmalıdır; eğitim ve sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmetlerle uğraşmalıdır; ama, bunun dışında
ki faaliyet alanlarını terk etmelidir" denilmek istenmiştir. 
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Buna uygun olarak, gerek Türkiye'de gerekse Türkiye dışında, devletin küçültülmesi sloganı 
altında bir programın genel kabul gördüğünü ve uygulamaya girdiğini görüyoruz. Niçin böyle bir 
şeye başvurulmuştur; denilmiştir ki, "Devlet, ekonomide çok yer kaplıyor, kaynaklan kendine çe
kiyor, verimsiz kullanıyor, rantlar oluşuyor, böylece, üretim artışı ve ekonomik gelişme engelleni
yor. Ekonomideki tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmenin, daha doğrusu, tek çözüm yolu
nun, devleti küçültmek olduğu kaçınılmazdır" denilmiştir. Böylece, devletin ekonomideki ağırlığı 
azaltılacak ve kaynak israfı da önlenecekti; ancak, tüm bu sloganların, niyetlerin ve uygulamaların 
ardında ne olmuştur? Özelleştirme uygulamasıyla ilgili sonuçlar ne olmuştur? Bunu, Türkiye açı
sından da, Türkiye dışındaki ülkeler açısından da değerlendirmemiz gerekir. Ancak ondan sonra 
özelleştirmenin amaçlarına yönelip yönelemediğini değerlendirmek mümkün olabilir. 

Devletin, 1980 sonrası ekonomi içindeki payının azalması gerekirdi; çünkü, asıl maksat, dev
letin küçültülmesiydi, slogan da buydu, o halde, devletin, ekonomi içerisinde payının küçülmesi 
gerekirdi; ama, olaya, gerek özelleştirmeyi gerçekleştirmiş Batılı ekonomiler açısından, gerekse di
ğer yabancı ülkeler açısından baktığımızda, maalesef, devletin, ekonomi içindeki payı küçülme-
miştir, aksine sürekli artmıştır. Özelleştirmeyi gerçekleştiren, özelleştirme konusunda büyük me
safeler alan ülkelerde dahi, devlete ait iktisadî işletmeler satılmış, devlet, bunları elinden çıkarmış; 
ama, kamu ekonomisinin, genel ekonomi içerisindeki payı artmıştır. 

Her ne kadar, özelleştirme konusunda büyük bir mesafe kaydedilemediği ve devletin küçül
tülmesi slogam, devamlı, İktidarda bulunan partiler tarafından bir büyülü sözcük olarak kabul edil
diği halde, Türkiye'de de aynı olaylar yaşanmıştır. Nitekim, bunu değerlendirebilecek bazı veri
ler elimizde vardır. Bütçe harcamalarının, gayri safî millî hâsıla içindeki payını incelediğimizde bu
nu hemen tespit edebiliyoruz. 1985 yılında bütçe harcamalarının gayri safî millî hâsıla içerisinde
ki payı yüzde 14 iken, 1993 yılı sonu itibariyle, aynı oranın, bütçe harcamalarının, millî gelir içe
risindeki payının yüzde 24'e çıktığını görüyoruz. Halbuki, bu süre içerisinde, sürekli olarak, dev
letin küçültülmesinden söz edilmiştir. 

Sadece bütçe harcamaları açısından değil, toplam tüm kamu harcamaları açısından olayı de
ğerlendirdiğimizde, aynı tespiti yine yapıyoruz; kamu harcamalarının, gayri safî millî hâsıla içeri
sindeki payı sürekli artıyor ve 1994'te yüzde 45'e ulaşıyor. 

Demek ki, "devleti küçültme" lafı hoş bir sözcük. Bu sözcük, bazı siyasîlerin ağzında büyü
lü bir deyim haline dönüşmüşse de, siyasî irade, sürekli olarak, ekonomi içerisinde devletin payını 
artırmaktadır. 

Bu pay artıyor. Artarken ne oluyor; üstelik, devlet tarafından el konulan bu kaynaklar sağlık 
harcamalarına gitmiyor, eğitim harcamalarına gitmiyor, sosyal güvenlik gibi, devletin aslî görevle
rine ilişkin olarak da kullanılmıyor, verimli yatırımlara ise hiç dönüşmüyor; ama, devletin, ekono
mi içerisindeki payı artıyor; hem de olumsuz bir boyut taşımak suretiyle artıyor. 

Memur sayısı sürekli yükseliyor, sürekli artıyor; 1990' da 1 milyon 540 bin olan memur sayı
sı, 1993'te, bakıyoruz, 1 milyon 678 bine çıkıyor. Genel bütçeli kuruluşlardaki işçi sayısı da iki yıl
da 72 binden 88 bine fırlıyor. 

Banka sektörüne bakıyoruz, banka sisteminde de, devletin ağırlığının gittikçe arttığı, devlet 
ağırlığının büyüdüğü bir ekonomik yapı tespit ediyoruz. Batık bazı bankalar kurtarılıyor, devlet ban
kalarının sırtına yamanıyor. Kamu kesimine aktarılan Merkez Bankası kredilerinin yüzde 90'a ka
dar çıktığı yıllar oluyor, 1981 yılında, toplam mevduat içerisinde yüzde 28 paya sahip olan kamu 
bankalarının payı, 1993'te yüzde 60'ın üzerine fırlıyor. Yani, devleti küçültme sloganları arkasında, 
gerek istihdam kapasitesi itibariyle, gerek banka sistemi itibariyle, gerek gayri safî millî hâsıla içe
risinde kamu harcamalarının payı itibariyle, sürekli büyüyen bir devletle karşı karşıya kalıyoruz. 
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Dolayısıyla, özelleştirmeyi savunurken, devletin küçültülmesinin aslî amaç olduğunu iddia 
edebilmek, verilerle doğrulanabilecek bir olay değildir; hem Türkiye açısından hem de özelleştir
meyi gerçekleştiren ülkeler açısından bu böyledir. 

KİT'lerde özelleştirme olayı yaşanırken, devletin, ekonomideki kaynakları yutan bir büyük 
yapı meydana getirdiği görülüyor. Zaman zaman astronomik oranlara varan faizlerle, iç tasarrufla
rın büyük bir kısmını devlet yutuyor. İç borç stokunun gayri safî millî hâsılaya oram yüzde 15' ten 
yüzde 29'a kadar çıkarken, devletin, yuttuğu kaynaklarla birlikte borç batağına nasıl battığı da 
açıkça görülmektedir. Devletin, toplam menkul kıymet satışı içindeki payının da yüzde 85'e ulaş
tığı görülüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Dolayısıyla, devleti küçültmek adına, devletin, bütün 
kaynakları yutmaya yöneldiği bir ekonomik yapı ortaya çıkıyor. Yutarken ne oluyor; yutarken de, 
bir taraftan, yatırım harcamaları azalıyor. 1988 sonrası, KİT'lere yönelik herhangi bir yatırım ya
pılmıyor, 1990'lı yıllar boyunca, devletin sabit sermaye yatırımları içerisindeki payı sürekli düşü
yor. KİT'lerin, yeni yatırım yapmak bir yana, ekonomik açıdan zorunlu olan yatırımlarını bile ger
çekleştirmesi mümkün olmuyor ve neticede KİT'ler batınlıyor. Yani, kamunun payı artarken, dev
letin, yatırım harcamalarından da çekildiği, yatırım kapasitesini azalttığı görülüyor. 

Meselenin ikinci bir boyutu var, bu boyutu itibariyle de, devlet büyürken, kamu gelirleri, borç 
faizleri ve personel harcamalarına yöneliyor; iç borç faizlerinin vergi gelirlerine oranı sürekli artı
yor; 1985 yılında yüzde 17 olan iç borç faizlerinin vergi gelirlerine oranı,1993 yılında yüzde 44'e 
çıkıyor. Bunun neticesinde, sürekli büyüyen bir kamu kesimi oluşuyor, üstelik büyürken de, kay
nakları, yatırımdan'alan, borç faizlerine yönelten bir olumsuzlukla birlikte gelişiyor. 

Özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak, bu sonuçları burada ifade etmeyi gerekli gördüğü
mü belirtir, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan Özelleş
tirme Yasa Tasarısının 17 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Koalisyon Hükümeti, özelleştirmeye ilişkin yaklaşımlarında, bir ifrattan 
diğer bir ifrada kaymaktadır. Bundan evvelki teşebbüslerde, yasa tasarılarını, kolay ve hızlı geçir
mek saikiyle olacak, Meclise, özet, birkaç maddelik, dar çerçeveli tasarılar halinde sunmuştu. Bu 
defa ise, gerek içerik bakımından, gerekse şekil açısından son derece geniş kapsamlı ve gereksiz 
tekrarlan içeren, iyi tanzim edilmemiş bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Bu maddeyle, özelleş
tirme uygulamalarına ilişkin hükümler kapsanmak isteniliyor; ama, tek tek inceleyiniz, tek tek ba
kınız, burada, A,B,C,D,F bentlerinde şıklarında kapsanan hususların büyük bir bölümü, tasarının 2 
nci ve 3 üncü maddesinde de, büyük ölçüde kapsanmıştı. 

Özelleştirmenin hangi genel kapsamda olacağı, hangi kuruluşları kapsayacağı, hemen hemen 
her maddeye gelindiğinde -ola ki bir eksik olur, ola ki her şeyi tasfiye ediyoruz anlayışından kay -
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naklanmış olacak- her defasında tekrar ediliyor. Geliniyor, bu maddede, kuruluşlann özelleştirme
ye hazırlanmasını, hazırlanmış olan kuruluşlann özelleştirme programı kapsamına alınmasını, ondan 
sonra, bu programın kapsamına alınacaklar üzerinde neler yapılacağına ilişkin, daha evvel oylanmış, 
geçmiş olan maddelerde belirtilen şeyler, tekrar huzurunuza getiriliyor. Bir kere, bu çerçeve ve bu 
yaklaşım, yasa tasansının hazırlanışında bir ciddiyet olmadığını da ortaya koyuyor. 

Şimdi, daha evvel bir maddenin görüşülmesinde dile getirmiştik; KİT'lerin durumu malum. 
KİT'ler, 1985 yılında 2,5 milyar dolar, 1986 yılında 1,7 milyar dolar, 1987'de 1,4 milyar dolar, 
1988'de 1 milyar dolar, 1989'da 700 milyon dolar kâr etmiştir. Ondan sonra, 1990'dan itibaren za
rar dönemi başlıyor; 1991 'de 4 milyar 893 milyon olmak üzere bir zarar dönemine geçiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki temel neden, sadece, KİT'lerin siyasete bulaştırılmaları, parti
zanca yönetilmeleri, bir türlü siyasetçilerin bunlardan ellerini eteklerini çekmemeleri değil; aynı za
manda, bu kuruluşların, nerede başladığı, nasıl biteceği, neyi kapsadığı belirsiz özelleştirme prog
ramlarına dahil edilmiş olmalandır. Bu çiftbaşlılık, bunlann, bir taraftan, yüzer halde 1980'li yıl
ların ortalarından beri özelleştirme programlannda tutsak kılınmış olmalan, diğer yandan da, bir 
türlü bitirilemeyen özelleştirilme sürecinde kendi kendilerini tüketmeleri, bugünkü açmazın temel 
nedenidir. Burada da aynı zihniyet yatıyor. 

Lütfen, ben buradan Hükümete rica ediyorum; önümüzdeki iki yıl içerisinde yapacağı özelleş
tirmenin çerçevesini belirlesin, onu ilan etsin, gerçekçi olsun, onun dışına çıkmasın ve diğer kuru
luşların rehabilitasyonu için gerekli çaba içinde olsun. Şu elimdeki listede, özelleştirme programı 
kapsamına alınan kuruluşlar var. Yani, yazık diyorum. Ben, gerçekten bu kuruluşların genel müdü
rü olmak istemezdim ;yani... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Hacaloğlu, lütfen toparlar mısınız... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)-... tepenizde, Demokles'in kılıcı gibi, ne zaman, nasıl sa
tılacağınız, kime satılacağınız, hangi yöntemle satılacağınız belirsiz, motivasyonunuz yok, yatınm 
programlarınız, idame yatırımlarınıza yönelik kaynağınız yok ve bir taraftan da "kâr edin" denili
yor... Böyle şey olamaz. 

O nedenle, Batılı yönetim anlayışına, Batılı çağdaş devlet yönetimi anlayışına uymayan şey
lerden vazgeçin. Özelleştirmeyi, rehabilitasyonun, ekonomide yeniden yapılanmanın, çağdaş, sınır
lı bir amacı olarak görüyorsanız; lütfen, stratejik kurumlara sahip çıkmak üzere, belirli bir progra
mı buraya getiriniz, Meclis onayıyla uygulamaya koyunuz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasannın 17 nci madde
sini, yani özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümleri tartışıyoruz. Neyin, ne zaman, nasıl özel
leştirileceğini, özelleştirmenin nasıl yapılacağını -Sayın Hacaloğlu'nun biraz evvel belirttiği gibi-
2 nci ve 3 üncü maddenin tekrarı niteliğinde de olsa, burada bir kez daha, şöyle, topluca koymuş. 
Yani, bu madde, anahtar bir madde; bir anlamda, özelleştirmenin ilkel bir planı olarak da sayabili
riz. Çok açıkçası, KİT'leri bu maddeye dayanarak özelleştireceğiz de, bu KİT'ler nereden, nasıl or
taya çıktı; bunlar, bu plana göre özelleştirilince ne değişecek; bunu da irdelemekte yarar var. 
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Değerli milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yeni açıldığı 1957 yılında, bu üni
versitemize Profesör Hansen adlı bir iktisatçı gelmişti. Yazdığı, okuttuğu kitabı, hâlâ Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinin kütüphanesinde, çevirisiyle birlikte var. KİT'ler hakkında, burada, böyle, 
bir askerî disiplin içinde oy verirken, belki verdikten sonra da, merak edenler, KİT'ler için o ki
taba bir baksınlar. 

Profesör Hansen, İngilizce deyimiyle "Public Corporation" diyor; yani, halk kuruluşları. Bu 
halk kuruluşları kitabında, Türkiye'de 1930'lu yıllarda, devlet tarafından kurulan işletmeleri anla
tıyor; ama, bunlara, bugün, bizim söylediğimiz gibi, yabancı metinlerimizde kullandığımız "State 
Economic Enter Price", yani kamu iktisadî kuruluşu, (KİT) yahut kamu iktisadî teşekkülü gibi bir 
anlam yüklemiyor; "Public Corporation" yani halk kuruluşu diye, üzerine basa basa vurguluyor. 

Şimdi, bizim özelleştirmeci anlayışlarımızın kökleri, işte, bu "Public Corporation"lan, bir an
lamda, önce kamu teşekkülüne, daha sonra devlet teşekkülüne, devlet teşekkülünden, politikacının 
elinin içinden çıkmadığı parti teşekkülüne ve belli dönemlerde, ne yazık ki, hanedan teşekkülleri
ne çevirdiler. 

Şimdi, burada, Türkiye'nin 1930'lu yıllarda keşfettiği ve Türkiye İş Bankasında dünyaya Ör̂  
nek bir model olarak ortaya koyduğu bu "Public Corporation", yani halk kuruluşu esprisi çok 
önemli. 

Bakın, özel girişimlere İngilizcede "Private Corporation", yani özel şirket deniyor. Şimdi, İn
giltere'de kuruluşlar özelleştirildiğinde; yani, halka açıldığında -orada bizdeki gibi yapılmıyor; 
mülkiyeti tabana yayma var-özelleştirilen kuruluşa "Private Corporation" değil, "Public Corpora
tion", yani halk kuruluşu diyorlar. 

Biz ise, ingiltere'nin ve ondan örnek alan diğer ülkelerin özelleştirme uygulamalarında, varıl
ması hedeflenen o "Public Corporation" (halk kuruluşu) esprisine başta sahibiz; ama, sizin bugün 
"devamıyız" dediğiniz anlayışların elinde de, bu kuruluşları, önce kamu kuruluşuna, sonra devlet 
kuruluşuna -biraz önce yinelediğim gibi- parti kuruluşuna ve maalesef, belli dönemlerde, hanedan 
kuruluşuna çevirmişiz. 

Şimdi, aslında bu tasarıyla yapmaya çalıştığımız, bir anlamda* bu süreci tersine dönüştürmek. 
Yani, o parti kuruluşlarını devlet kuruluşuna, devlet kuruluşunu kamu kuruluşuna, kamu kuruluşu
nu da- keşke halk kuruluşuna çevirebilseydik; hayır, ona çevirmiyoruz- özel kuruluşa çeviriyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Ona çevirmeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, son derece yanlış bir uygulama oluyor. Bakın, sözlerimi tamamlarken, 
kısaca yineleyeceğim: Şu an, dünya örneklerinde ve İngiltere temelinde, özelleştirilen kuruluşlar, 
halk kuruluşu niteliğine kavuşturuluyorlar; çünkü, mülkiyet tabana yayıldı. 

Biz ise, halk kuruluşu olarak kurduğumuz, sonra devlet kuruluşuna, parti kuruluşuna çevirdi
ğimiz KİT'leri özel kuruluşa çevirmeye çalışıyoruz; dünya örneklerinin tümünün aksine. Onun 
için, özelleştirmenin planlandığı bu maddede de ciddî değişiklikler yapmamız gerekir; yeter ki, o 
niyeti gösterelim, o gücü gösterelim; ama, Meclisin bu katılımıyla, bu ilgisiyle, bu konuda umutlu 
olmaya da imkân yok gibi. 
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Sabnnız için teşekkür ederim. Sağ olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; bunları geliş sırasına göre okutacağım. 

31 önerge verilmiştir; 4 önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci maddesinin (F) bendinden sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki (G) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"G) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yeni kamu iktisadî teşebbüsleriyle, belediye
ler ve diğer yerel yönetimlerce ticarî amaçla faaliyette bulunmak üzere kamu iktisadî teşebbüsleri 
kurulması, belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin kamu iktisadî teşebbüsü kurulmasına ilişkin hü
kümlerine bakılmaksızın, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Abbas İnceayan Şükrü Yürür Refik Arslan 
Bolu Ordu Kastamonu 

Elaattin Elmas Mustafa Kılıçaslan Işın Çelebi 
İstanbul Sakarya - izmir 

ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, burada fıkra sayısı fazla... Yani, madde bir 
fıkra değil... 

BAŞKAN-Efendim, sizden evvel biz onun mütalaasını yaptık. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada altı fıkra var. 

BAŞKAN - Hayır; altı bent efendim... Öbürleri de alt bent. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Her biri ayrı fıkra. 

BAŞKAN - Değil efendim. 

ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, bu bentleri nereye bağlıyoruz; bentlerin bağ
landığı bir hüküm olması lazım? 

BAŞKAN - Sayın Şener, gece oturumunda size bu konuyu aydınlatıcı bir şey takdim edece
ğiz..: 

Önergeleri okuyun efendim... 

Gerekçe: Devletin ekonomideki işlevini azaltmak ve serbest piyasa ekonomisini geliştirmek 
amacıyla, bir yandan mevcut KİT'lerin ve ekonomideki diğer kamu mal ve hizmet üretim birimle
rinin özelleştirilmesi ve piyasa ekonomisinin oluşturulması hedeflenirken, yeni kamu iktisadî te
şebbüsleri ile belediyeler ve yerel yönetimler tarafından kamu iktisadî teşebbüsleri kurulmasının bu 
Kanunun amacına uygun düşmeyeceği göz önünde bulundurularak, yeni kamu iktisadî teşebbüsü 
kurulmasına ilişkin yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesi uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin (A) bendinin (c) alt 
bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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. Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Abdullah Kınalı Ali Yalçın Öğütcan 

Hatay Adana 

Gerekçe: Özelleştirilebilecek kuruluşların kapsamının daraltılması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarının 17 nci maddesinin (B) bendinin birinci sa

tırında yer alan "Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan" ifadesinden sonra gelmek üzere 
"idarî" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Abdullah Kınalı Ali Yalçın Öğütcan 
Hatay Adana 

Gerekçe: Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların malî ve hukukî yönden olduğu kadar, 
idarî yönden de özelleştirmeye hazırlanması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin (D) bendinin sonun
da yer alan "...eski statülerine iade edilir..." ifadesinin "...özelleştirme kapsamına alınmadan önce 
bulundukları statüye iade edilir..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Sami Sözat Turgut Tekin 
Kırklareli Balıkesir Adana 

Abdullah Kınalı Ali Yalçın Öğütcan 
Hatay Adana 

Gerekçe: Metnin ifade etmek istediği husus açıklığa kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN-Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, önergeler eksik okundu efendim. 

BAŞKAN-Madde tek fıkra... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hayır efendim!.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Altı fıkra var efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Her biri ayrı fıkra efendim. 

BAŞKAN- Bunları geçmiş devirlerde müzakere ettik. 

Önergeyi okutuyorum : 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek ve Arkadaşlarının Önergesi : 

Tasarının 17 nci maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ediriz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Efendim, yanlış bir uygulama var. 

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

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. Ara verirsem, şu saatten sonra, bulma imkânı 
olur mu; yoksa, saat 20.00'de toplanmak üzere.... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, 18.00'e kadar ara verelim... 

BAŞKAN- Saat 18.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.48 

• S — • - • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

' — - m — — • 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 32 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

12. - 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN-Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Birinci önergenin oylanmasında karar yetersayısı bulamadığımız için birleşime ara vermiştik. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Kabul edilmemiştir; ka
rar yetersayısı vardır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci maddesinin (F) bendinden sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki (G) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

G) Bu Kamın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni kamu iktisadî teşebbüsleri ile belediyeler 
ve diğer yerel yönetimlerce ticarî amaçla faaliyette bulunmak üzere kamu iktisadî teşebbüsleri ku
rulması, belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin kamu iktisadî teşebbüsü kurulmasına ilişkin hü
kümlerine bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Abbas İnceayan(Bolu) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci maddesinin (B) bendinin birinci sa
tırında yer alan "Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan" ifadesinden sonra gelmek üzere 
"idarî" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTÂŞ(Samsun)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK(Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanunun tasarısının 17 nci maddesinin (D) bendinin sonun
da yer alan "eski statülerine iade edilir" ifadesinin "...özelleştirme kapsamına alınmadan önce bu
lundukları statüye iade edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET. BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK(Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...Önerge kabul edil
memiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... 17 nci madde kabul edil
miştir. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Sayın Başkanım; müsaade eder misiniz lütfen... 

BAŞKAN-Buyurun. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Sayın Başkanım, biraz önce, zatı âliniz, ilgili genelgenin ince
lenmesini tavsiye ettiniz. Biz, buradaki arkadaşlarla bu genelgeyi görüştük; bu konuda mutabakat 
sağlayamadık. Bundan sonraki maddelerde de aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Eski köye 
yeni âdet getirmenin mantığı yok. Bu maddede 6 tane ayrı fıkra var. Bu kadar önerge verilmişken, 
her biri ayrı hüküm ifade ederken, bunu böyle bir oldubittiye getirmenizi kati surette doğru bulmu^ 
yoruz. Aynı sıkıntı, bir sonraki maddelerde de gündeme gelecek. İstirham ediyorum... İsterseniz, 
bu konuda usul tartışması açın. (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN-Sayın Kapusuz, bir defa, bu bent, fıkra meselesi burada usul tartışması şeklinde 
konuşuldu; bunun hangi oturumda olduğunu bilmiyorum; onu da bulacağım. 

Sonra, kanun görüşmelerinde bugüne kadar uygulamamız bu şekilde, bir değişiklik yok ki... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hayır efendim, hayır; uymuyor. Getirmiş olduğunuz teknik, ka
nun görüşmelerindeki uygulamaya da uymuyor. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, bugüne kadar yapılan uygulamalar, tespit etti
ğiniz yönde olmuştur. Bu bakımdan, biz, sizin uygulamanızı kabul ediyoruz ve tasdik ediyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, zaten "Bu Kanunda" diye başlıyor ve "Bu Kanunda" diye bitiyor; tek fıkra. 

Efendim, 18 inci maddeye geçiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, bakın, usul hatası yapılıyor. Böyle olmaz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN-18 inci maddeyi okutuyorum: 

Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri 

MADDE 18. - Özelleştirme programına alınan 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 özelleştirilir. 

a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının mülkiye
tinin 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, ça
lışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış menkul kıymetler yatırım fonları ve/ve
ya 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) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hiz
met üretim birimlerinin -mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla- bedel karşılığında belli süre ve şart
larla işletilmesi hakkının verilmesidir. 

d) Mülkiyetin gayn aynî hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi
rimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ile ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medenî Kanununda 
öngörülen şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gös
terilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçilmesi sonucunu doğur
masına 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. 
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İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinin hangilerinin uygulanacağına 
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 akım oranı, 

Gibi genel 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 masında kapalı teklif usulü, 

İşin gereğine göre yukarıda belirtilen ihale usullerinden birinin veya birkaçının birlikte uygu
lanmasına İdarece karar verilir. 

İhale şartları ihale öncesinde, ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık ilkesi gere
ği kamuoyuna duyurulur. 

BAŞKAN- 18 inci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürol Soylu, buyu
run efendim. 

- 1 4 2 -



T.B.M.M. B : 3 2 1 0 . 1 1 ; 1994 0 : 3 

H.ULUÇ GÜRKAN(Ankara)- Sayın Başkan, bu maddeyi kaç fıkra sayıyorsunuz? 

BAŞKAN-2 fıkra... 

MUSTAFA ÜNALDI(Konya)-İnsaf Sayın Başkan. 

SALlH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, katiyen böyle bir yolu açamazsınız, kati suret
te böyle yapamazsınız. 

BAŞKAN- Sayın Soylu, siz buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU(lstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18 
inci madde üzerinde grubumun görüşlerini sizlere arz edeceğim. Görüşlerimizi arz etmeden önce, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, doğru bir tasarıdır. Bunu daha da doğru hale sokma çabası
nı gösteren, başta Anavatan Partili Komisyon üyelerine ve diğer arkadaşlarıma öncelikle teşekkür 
etmek istiyorum. 

Neden doğru tasarıdır, onu arz edeyim: Yüce Atatürk'ün kurduğu devletçi ekonomiden ve 
KİT'lerin yapılaşmasından sonra, topluiğne üretilmeyen ülkede uçak üretir duruma gelen KİT'ler, 
bir müddet sonra, uygulanan ekonomi modeli gereği, karma ekonomi dönemine girmiştir. Ülke, 
karma ekonomi döneminde fazla mesafe katedememiştir. 1980'li yıllardan sonra ise serbest piyasa 
ekonomisi öngörülmüş, bütün dünyanın da kabul ettiği bu modele geçilmiştir. Bu modelin ana un
suru, temel taşı da özelleştirmedir; onun için doğrudur. Devletin, elini eteğini, ekonomiden, baskı
cı ekonomik düzenden çekmesi en doğru yöntemdir. Devlet, özendirici, yönlendirici tavrını ve gö
revini sürdürmek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, bu özelleştirme tasarısı serbest piyasa ekonomisinde bir devrin başla
dığı dönemdir; buna hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Serbest piyasa ekonomisinin dışında da, 
bugün Batı'nın ve ilerlemiş ülkelerin kabul ettiği başka bir model yoktur. Buna sahip çıktığımız 
takdirde, başarılı oluruz, kısa sürede Bunu gerçekleştiririz. 

Bu tasarının kanunlaşmasıyla, özelleştirmeyi kısa sürede yapmak mümkün değil, doğru yap
mak da mümkün değil. Çalışanıyla, sendikasıyla, başta biz siyasîlerle, birlik ve beraberlik içerisin
de olursak, bu tasarı yasalaştıktan sonra, bunları tabana yaymayla ilgili satış işlemlerini ve ekono
minin diğer işlemlerini kolaylıkla yerine getirmiş oluruz ve toplumda da hiçbir sıkıntı olmadan, kı
sa sürede, serbest piyasa ekonomisinin şartlan oluşmuş olur. 

Burada-muhalefetiyle iktidarıyla-her milletvekili arkadaşıma görev düşmektedir; Refah Par
tili değerli arkadaşlarıma da görev düşmektedir. Serbest piyasa ekonomisini benimsiyorlarsa, onlar 
da yardımcı olurlar. Hakikaten, eksiğiyle, gediğiyle, yanlışıyla ilgili düzeltecekleri şeyler varsa, o 
arkadaşlarımızın düşüncelerine de kulak vermemiz gerekir; yapıcı ve düzenleyici şekilde olursa, 
onlara da katılmakta yarar var diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirmenin yöntemleriyle ilgili sekiz dokuz madde sayılmış. Za
ten, halka açık olan ve özelleştirme kapsamında bulunan şirketlerde, maddelerin birkaçıyla özelleş
tirme yapmanız mümkün; ama, öyle KİT'ler var ki, bunların defter değerini, fiyat kazanç oranını 
bulmanız ve temin etmeniz mümkün değil. Burada bir metot geçerli olacaktır; o da, ekspertiz de
ğeridir. Ekspertiz değerinin tespitinde, özelleştirmeyle ilgili değer tespit komisyonu son derece 
hassas davranmak zorundadır. Ekspertiz değerini hesaplarken, bilhassa 19 uncu maddeye bizim 
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Parti olarak ilave edilmesini istediğimiz ve değerli iktidar milletvekillerinin de katıldığı bir ek hü
kümle, bu ekspertiz değerini hesaplamak çok daha doğru ve gerçekçi olacaktır. Dolayısıyla, özel
leştirme kapsamına alınan ve Kamu Ortaklığına bildirilen KİT'lerin ekspertiz değerlerinin hesap
lanmasında görev yapacak komisyonlara, belki o KİT'in yönetim kurulu üyelerini almayabilirsi
niz, genel müdürünü de dahil etmeyebilirsiniz; ama, o KİT'te görev alan ve ihtisas sahibi olan da
ire başkanları, genel müdür muavinleri gibi bazı yetkililerin mutlaka dahil edilmesinde de büyük 
yarar vardır diye düşünüyorum. 

Bu tasarının bir an önce yasalaştırılması için, hepimizin elbirliğiyle büyük uğraş vermesini di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve SHP ve sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

ABDÜLLATİF ŞENER(Sıvas)-Sayın Başkan, biraz önce Genel Kurulda sorulan bir soru 
üzerine, 18 inci maddenin kaç fıkra olduğuyla ilgili bir ifadeniz geçti zannederim. Bu maddeyi kaç 
fıkra olarak değerlendirdiğinizi bir daha alabilir miyim? 

BAŞKAN-2 fıkra... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önceki tartışmada da söylediğimiz gibi, bu esaslar dairesin
de, bu maddeyi 2 fıkra olarak değerlendirmek mümkün değil. 

BAŞKAN - Size göre kaç?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bana göre tam 9 fıkra bu madde; tekrar incelemek gerekir. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen oturun... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - "Size göre, bize göre" diye bir şey yok; kanunun maddesinde 
9 fıkra var. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Fıkraların hangiler olduğunu arz edeyim. 

BAŞKAN - Efendim, madde üzerinde görüşüyoruz; o noktaya gelelim, hayhay... Oturun... 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Elkatmış; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi, Refah Partisi Grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısı üzerinde Partimizin gö
rüşlerini arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, matlabından da anlaşılacağı gibi, üç konuyu kapsamaktadır. 
Bunlardan birincisi özelleştirme yöntemleri, ikincisi değer tespiti ve üçüncüsü de ihale usulleridir. 

Bu üç konu da birbirinden bağımsız konulardır; gerek kanun tekniği açısından, gerekse kap
sam açısından ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmesi gerekliyken, her ne sebepleyse bir madde 
olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle de biraz evvel gördüğümüz gibi, tartışma ortaya çıkmaktadır. 
Şayet bu konular ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmiş olsaydı, bu ihtilaflara da meydan veril
mezdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin " A) Özelleştirme yöntemleri" başlıklı birinci kısmında 
özelleştirme yöntemleri teker teker sayılmıştır. Buna göre, ilk önce satıştan başlamak üzere, kira
lama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair 
hukukî tasarruflar diye bir sıralama getirilmiştir. 
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Özelleştirme yöntemlerinin (a) fıkrasında yer alan " Satış " kısmı, yedi alt bölüme ayrılmış 
olup, halka arz, blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, çalışanlara satış, borsada satış, 
menkul kıymetler yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunların 
birlikte uygulanması yoluyla bedel karşılığı satış şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. 

Bu ayırım yapılmadan evvel, öncelikle neler satılmalıydı, satış stratejisinde öncelik ne olma
lıydı konularının tadat edilmesi gerekirdi. 

Nitekim, daha evvelki Özelleştirme Yetki Kanunu Tasarısı, 1994/49 esas sayılı kararıyla Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş; bu satış usullerinin ve şekillerinin ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği
ne dikkat çekilmiş. Bu madde ise Anayasa Mahkemesinin belirttiği bu hususlar dikkate alınmadan 
hazırlanmış. Tabiî, bunlar ayrı ayrı nazara alınmadığı için satış sırasında birtakım ihtilaflar ve kamu
oyunda sansasyon yaratmakta, bunda da, tabiî ki, maddenin düzenleniş şekli rol oynamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle nerenin satılacağı, nasıl satılacağı; keza, yurt içinde mi satı
lacağı, yurt dışında mı satılacağı; bu konudaki önceliklerin ne olduğu ayrı ayrı belirtilmeliydi. Yö
re halkına mı, başka yerde mi, çalışanlara mı, çalışmayanlara mı; holdinglere mi, sermayeye mi 
satılacak? Keza, kooperatiflere satış usulüne burada hiç değinilmemiş. Bunlar öncelik sırasına gö
re bunlar belirtilseydi, ileride birtakım mahzurlar ve tartışmalar ortaya çıkmazdı. Maddede bunu 
göremiyorum. 

Bundan sonra, da satış şeklinin belirtilmesinde fayda vardı; yani, bunlar öncelik sırasına gö
re ayrı ayrı belirtilseydi yine ileride birtakım dedikodular, ihtilaflar çıkmazdı. Şimdi, hangisi önce
lik kazanacak; halka arz suretiyle mi satış yapılacak, blok satış suretiyle mi, gecikmeli halka arz 
içeren blok satış suretiyle mi, borsada mı, menkul kıymetler borsasında mı satılacak; bunlar belli 
değil. Bunların hepsinin de olabileceği gibi bir durum ortaya çıkıyor; bu bize göre yanlıştır. 

Nitekim, daha evvel yapılan satışlarda da bunun mahzurları ortaya çıktı. Mesela, ÇİTOSAN'ın 
satışı blok satış suretiyle yapıldığı için kartelleşmeye gidildi. Bize göre, bunun tedbirlerinin bu ka
nunda, bu maddede getirilmesi gerekliydi; çünkü, daha önce bir örneği görüldü, mahzurları da gö
rüldü, tartışıldı, ortaya çıktı; yani, bilinen bir şey. O halde, blok satıştan evvel, nasıl bir satış yapa
cağımızı, hangisine öncelik vereceğimizi belirtmemiz gerekirdi. 

Bize göre, gecikmeli de olsa, halka arz suretiyle blok satışa -her şeyden önce de yöre halkına 
satışa- ve çalışanlara satışa öncelik verilmesi daha isabetli olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının 18 inci maddesinin ikinci kısmındaki konu, değer 
tespitiyle ilgilidir. Gerçekten de, satışlarda bütün dedikodular, bu değer tespiti üzerinde çıkmakta
dır. Madde, değer tespitini bazı şartlara bağlamış ve "Bu değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve 
İdare Başkanının onayı ile en az beş üyeden oluşturulacak 'Değer Tespit Komisyonları' veya İda
re tarafından teklif ve Kurulca kabul edilecek 'özel bağımsız ihtisas kuruluşları' tarafından yapılır. 
Komsiyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İdare Başkanı 
veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyona yardımcı olmak üzere değerleme 
kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir" 
deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bir kuruluşun değerini en iyi bilen, o kuruluşun başında olan 
yetkili kişilerdir; genel müdürüdür, teknik ve idarî üst düzey yöneticileridir. Bu komisyona, bunla
rın alınacağına dair bir sarahat yok. Bizim gönlümüz arzu ediyor ki, beş kişiden oluşan bu değer 

- 1 4 5 -



T.B.M.M. B : 3 2 10.11'. 1994 0 : 3 

tespit komisyonunda, behemehal, en az iki kişi veya üç kişi -birisi kuruluşun genel müdür olmak 
üzere, diğeri teknik genel müdür muavini, diğeri de idarî genel müdür muavini olmak üzere- o ku
ruluşun yöneticilerinden olsun; bunda, büyük isabet olacağı kanaatindeyiz. Çünkü, kuruluşun de
ğerini en iyi bilen, o kuruluşu işletendir. 

Nitekim, geçmişte bunun sıkıntılarını çok gördük, halen de görüyoruz; işte en sonuncusu Ka
rabük örneği. Malumunuz, 5 Nisan kararlarıyla, "Karabük Demir ve Çelik, rantabl değildir, çalışa
maz, kapatılması gereklidir" diye bir karar veriliyor; bilahara, Hükümetin bir kanadı, "bunu yeni
den değerlendirelim" diyor; yeni bir komisyon kuruluyor, bu komisyon da, yeniden yaptığı incele
me neticesinde, "şu kadar yatırım yapılması şartıyla kârlı hale gelebilir" diyor; buna da inanılmı
yor, yabancı uzmanlara tekrar inceleme yaptırılıyor ve onlar da "çalışması mümkün değil, kapatıl
ması gerekli" diye rapor veriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede yabancı danışman görevlendirilmesine imkân tanınmış. 
Biz, yabancı danışman görevlendirilmesinin mahzurlu olduğuna inanıyoruz; işte, Karabük'teki du
rum da bunun yeni ve en büyük örneğidir. O bakımdan, bu maddeki, "yabancı danışman görevlen
dirilebilir" ifadesinin kaldırılması daha isabetli olur kanaatindeyiz. 

Keza, burada, "özel bağımsız ihtisas kuruluşları tarafından yapılır" ifadesi var. Biz, şundan en
dişe ediyoruz: Değer tespit komisyonları idare bünyesinden teşkil edilmeyecek, göreceksiniz, bu iş, 
ileride satış işlemlerine geçileceği sırada, yine özel bağımsız ihtisas kuruluşlarına verilecek, büyük 
miktarda da masraf yapılacak. Zaten, özelleştirmede esas niyetlerden bir tanesi de budur; bazı kişi 
ve kuruluşlara özel menfaat temin etmektir. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Nitekim, geçmişte yapılan değer tespitlerinde de bunları 
görüyoruz. 

Bu maddede, düzenlenen üçüncü konu da, ihale usulleridir, ihale usulleri olarak, kapalı teklif 
usulü, pazarlık usulü, açıkartırma usulü, açıkteklif usulü, belli istekliler arasında kapalı teklif usu
lü gibi bir sıralamaya gidilmiş; bunlardan herhangi birinin veya birkaçının birlikte uygulanacağına 
İdarenin karar verebileceği de altındaki bir fıkrada dercedilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, esas konu da burada, düğümlenmektedir; çünkü, şimdiye kadar yapılan 
bütün ihalelerde peşkeş çekme iddiaları söz konusudur; bu da, ihalenin şartlarının pek şeffaf olma
masından ileri gelmektedir. Nitekim, KİT Komisyonunda, şahsen ben ve komisyon üyesi diğer ar
kadaşlarımız, Kamu Ortaklığı İdaresinden, ihalenin nasıl yapıldığını ve verilen teklifleri sormamı
za rağmen, bizlere dahi bilgi verilmemiştir. 

Nitekim, birtakım satışlara da şaibe karışmıştır. Mesela, elimde, Kamu Ortaklığı İdaresinin 
verdiği, Et ve Balık Kurumu işletmelerinin satışıyla ilgili bir liste var. Bu listeye göre, 36 adet iş
letme 637 milyar 911 milyon liraya satılmış. Halbuki, KİT Komisyonunda, Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürü, Kuruluşun maddî varlığının 7 trilyon lira civarında olduğunu belirtti. 7 trilyon lira
lık bir mal varlığı, yaklaşık 638 milyar liraya satılmış. 

Değerli arkadaşlarım, size, bunlardan daha müşahhas bir örnek vermek gerekirse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)-Saym Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN-Tekrar 2 dakika veriyorum efendim... 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- ...mesela, 108 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu bulu
nan Kayseri Et Kombinası 36,5 milyar liraya satılmış. Kombinayı satın alan kişinin daha bunu al
madan evvel, tapu kaydığını almadığı halde, bunun 2/3'ünü ayınp başkalarına satmak üzere pazar
lık yaptığı ve daha satın almadığı gayrimenkul üzerinden çok büyük rantlar elde ettiği, kulağımıza 
gelen bilgiler arasındadır. 

Yine, bakınız, bunlardan, 12 dairelik Fatsa Lojmanları, 1 milyar 70 milyon liraya satılmış de
ğerli arkadaşlarım. 12 adet lojmanın 1 milyar 70 milyon liraya satıldığı dünyanın neresinde görül-
müş?!.Dağın tepesinde olsa bile bu olmaz. Nitekim, SEK'te bu durum görülmüştür, TOE'de de da
ha açık bir şekilde görülmüştür. 

TOE, 70 milyar lira karşılığında vadeli olarak satılmıştır. Halbuki, buranın, denize sıfır 800 
metre cephesi vardır ve arazinin bir tarafı deniz, bir tarafı E-5 karayoludur; sadece gayrimenkulu
nun değerinin 1 trilyon lira civarında olacağı söylenmektedir. Aşağı yukarı 350 dönüm civarında
ki bu tesis, gayrimenkulleriyle birlikte 70 milyar liraya satılmış ve tesisi, Rumeli Holding satın al
mıştır. Rumeli Holding, daha sonra da bu işyerini kapatarak bütün personeli işten çıkarmıştır; bu
rayı arsa olarak değerlendirmek istediği bize gelen bilgiler arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede, bu gibi usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyici birtakım ted
birlerin alınması gerekirdi; bunları göremiyoruz. Bu mahzurların giderilmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN- Bir 2 dakika daha veriyorum. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- Nitekim, Anayasa Mahkemesi, en son verdiği iptal kara
rında da, özellikle yabancılara yapılacak satışlarda, muhakkak surette birtakım sınırlamalar getiril
mesi gerektiğini belirtmiştir ve Batılı ülkelerde bu sınırlamaların getirildiğini, misalleriyle anlatıl
mıştır. 

Bu hususlara dikkatinizi çekiyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. * 

Şahsı adına, Sayın Hacaloğlu; buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan, 
özelleştirmeye ilişkin yasa tasarısının 18 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısında, ormanla ağaçları sık sık birbirine karıştırmaktayız; 
yani, önemsiz şeylerle uğraşırken, olayın önemli tarafını gözden kaçırmaktayız. 

Bu maddedeki konular, bilinen, malum , kitaplarda yazılı, literatüre geçmiş ve bu konuda uz
manlığı en az olan herkesin bildiği şeylerdir. Yani, değerler nasıl tespit edilir, ihaleler hangi usul
lerle yapılır, özelleştirme yöntemleri nelerdir gibi hususların hepsi artık biliniyor. 

Dünya Bankası, bizim gibi ülkeleri uyarmak için, özel textbooklar, yani kitapçıklar çıkarıyor. 
O açıdan, bu maddede ele alınmış olan konuların tümü malûm hususlardır. Yasa tasarısı bunlarla 
uğraşıyor; biz, bunlarla burada boşu boşuna zaman kaybediyoruz; ama, yasa tasarısı, özelleştir
menin öncelikleri, öncelikler stratejisi denen bir şeyi özenle, dikkatle gözardı ediyor. 
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Bakınız, Morgan Bank, 1980'li yılların başında, Dünya Bankasıyla ilişkiler içinde kendine gö
re bir öncelikler stratejisi önerdi. TÜSİAD, 1992'de, gene, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Türki
ye için bir özelleştirme öncelikler stratejisi Önerdi. En son olarak da, hepinize dağıtılmış bulunan, 
bir doçent arkadaşımızın hazırlamış olduğu TİSK'in bir çalışması var. O çalışmada da, 2000 yılı
na kadar hangi KİT özelleştirilmeli, 2000'den sonra hangileri özelleştirilmeli; bunların öncelikleri 
belirlenmiş halde. Biz, bunları dikkate almıyoruz. Stratejik planlama denen konsept zaten günde
mimizden çıkmış ve özelleştirme konusunda, sanki, özelleştirilecek olan bu kurumlanıl, bu kuru
luşların ekonomi içindeki durumları değişince ülkenin makro dengeleri ve ülkenin ekonomisine 
ilişkin alınacak stratejik kararlarda bir etkileşimi yokmuşçasına, sanki, plan kavramı -izlemesek da
hi- anayasal bir kavram değilmişcesine, bunları dikkate almıyoruz. 

Ben, sadece bunu vurgulamak için söz almış bulunuyorum. Eğer, bu tasarıyı önümüze getiren 
değerli uzmanlar ve -tabiî-, siyasetçilerimiz, Hükümetimiz bize ülke gerçeklerini kucaklayan, stra
tejik mal, kamusal amaçlı hizmet üreten işletmelerin, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardaki 
özel konumunu dikkate alarak gerçekçi bir özelleştirme programım, onun stratejisini, ona yönelik 
sektörel bakış açısını önümüze getirmiş olsalardı, bu tartışmalar burada çok daha kolay yürütülürdü. 

Bunun önemini bir daha belirtiyor, altını çiziyor, bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Gürkan, buyurun. 

H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirme yöntemleri, 
değer tespiti ve ihale yöntemlerinden oluşan 3 ayrı ara başlığın 2 fıkraya sığdırıldığı bir maddeyi 
görüşüyoruz; 3 ayrı ara başlık var işin oluşumuyla ilgili; ama, 2 fıkraya sığdırmışız. Yani, ben bu 
beceriyi algılama noksanlığı içindeyim. 

Şimdi, önce, özelleştirme yöntemleri denilen düzenlemede bilinen yöntemler sıralanmış; ama, 
burada çok temel 2 eksik var. Değişiklik önergelerimizde, bu temel eksikliklerin giderilmesi için 
desteğinizi isteyeceğiz, dilerim gereği yerine getirilir. 

Değer tespitine gelince, işte,.bu yasa tasarısının son derece güvenilmez olan düzenlemelerin
den teki. Bakın, bu değer tespitinde ne rehber alınacak; burada defter değeri, net aktif değeri filan 
gibi bir sürü şey sıralanmış; ama, bunlar neye göre ölçülecek, nasıl rakamlandırılacak? Elimizde, 
biraz önce de burada bahsettiğim, 1995 yılı KİT programı, yatırım ve finansman programı var. 
Şimdi, size belki biraz garip gelecek, özelleştirme gerekçelerinden sizi uzaklaştıracak; ama, bu 
program, 1995 yılı KİT yatırım programı pırıl pırıl bir tablo sergiliyor. KİT'ler 1995 yılına girin
ce, bu programa göre, bir anda iyileşiyor, sanki, mucizevi bir değnek değiyor. Çok fazla önlem de 
yok içinde, radikal 2 tane önlem var. Birincisi "işçi atılmasın" diyor; yani şunu anlıyoruz; burada, 
konu 21 inci ve müteakip maddelerde, özelleştirme nedeniyle işsiz kalacak işçilere ne gibi kolay
lıklar sağlayacağımız konusunda bir sürü düzenleme yapmışız; ama, özelleştirmeden önce, 
Hükümet, acımasız bir işçi atma operasyonu uygulayacak. Peki, o işçilerin, özelleştirme öncesi 
KİT'lerden atılacak işçilerin haklan ne olacak? Bu bir meçhul. 

Yanı sıra, bu program "işçilere ve memurlara sıfır oranında zam" diyor, herhalde bunu da özel
leştirmeye hazırlık -ANAP'm bu tasarıya hediyesi olan özelleştirmeye hazırlık anlayışı içinde, sıfır 
zam gibi bir uygulama söz konusu olacak. 
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İşte, sadece ve sadece bu iki önlemle, bu program, KİT'lerin 1994 yılı için tahmin edilen 95 
trilyon liralık zararının, 1995 yılında, bir anda 15 trilyona ineceğini öngörüyor. Burada ilginç olan 
husus şudur: Bu zarar inmesi, bu pırıl pırıl tablo, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan kay
naklanmıyor; tam aksine, özelleştirme kapsamı dışındaki kuruluşlardan kaynaklanıyor. Özelleştir
me kapsamındaki kuruluşların zararı 17,6 trilyon lira olarak gösteriliyor; bunların zararının 53,8 
milyar liraya ineceğini hesaplamışsınız; ama, bu noktada, bakın, tümü itibariyle, aşağı yukarı "72 
trilyon liralık bir zarar azalması özelleştirme kapsamı dışındaki kuruluşlardan sağlanacak" diyor
sunuz. Bu kuruluşlarda bunu nasıl sağlayacağınızı da, brüt satış hâsılatını 960 trilyon liradan 1 kat
rilyon 425 trilyon liraya, net mal ve hizmet hâsılatını ise 932 trilyondan 1 katrilyon 390 trilyon 
liraya çıkararak sağlayacağız diye birtakım hesaplar yaparak açıklıyorsunuz. Bunun anlamı, KİT 
ürünlerine ve mal ve hizmetlerine yüzde 49 oranında zamdır; ama, bu, kâğıt üzerinde, yüzde 22 
enflasyon hesabıyla yüzde 49'dur; enflasyonun, bugün seyrettiği gibi 3 haneli düzeyde -örneğin 
yüzde 100 oranında- olması halinde, bu zam oranı, otomatik olarak, yüzde 200 gibi, katlanan ser
ilere dönüşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ortamda değer tespiti yapılamaz; o kadar yapılamaz ki; bakın, elim
de, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20 Temmuz 1994 tarihli ve 3965 sayılı yazısı 
var, bir gazetede çıkan "Yağma Gibi Özelleştirme" başlıklı bir habere tekzip niyetine açıklamada 
ne diyor: "Ancak, ihalenin yapıldığı 18 Ocak 1994 tarihiyle -dikkat edin 18 Ocak 1994; yani, bu 
yılın 1 inci ayı- Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kararının istihsal edilebildiği 1 Haziran 1994 tari
hi arasında -geçen süre 5,5 aydır, fazla değil, 5,5 ay karşılaşılan olağanüstü ekonomik gelişmeler 
ve yaşanan yüksek enflasyon sonucu ihalenin yapıldığı Ocak 1994'te oluşan gerçekçi fiyatların, 
ihale sonuçlarının Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından onaylandığı Haziran 1994 itibariyle 
oluşan yeni rayiç değerlerden düşük kaldığı kanaatine varılmıştır. " 

Değerli arkadaşlarım, bu ortamda, hangi değer tespitinden söz ediyorsunuz! 5 ay içinde -yani, 
çok normal bir bürokratik süreç- eğer, satış değerleri, anlaştığınız değerler aşınacaksa, -bugünkü 
enflasyon seyri de çok açık olarak onu ortaya koyuyor- sizin, maddenin ihale şartları, ihale yön
temleri diye düzenlediğiniz yerde şeffaflıktan bahsetmenizin de bir anlamı yoktur başka düzen
lemeler yapmanızın da bir anlamı yoktur. 

Hepinizi biraz rakama boğarak sıktım; ama, bu rakamların önemini düşünmenizi öneririm. 

Sağ olun, var olun. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Sayın milletvekilleri, 18 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakikanızı rica ediyorum... Lütfen... 

_- Sayın milletvekillleri -Sayın Kapusuz ve Sayın Abdüllatif Şener, dikkatinize teşekkür ediyo
rum- Yasama meclislerinde ihtisas komisyonları vardır. İleri demokrasilerde çift meclis sistemi 
vardır, kanunların, birinci mecliste yanlış tanzim edilebileceği düşünülerek, çift meclis sistemine 
gidilmiştir, kanun oradan geri gelir, döner. Demek ki, bunlar, yasama meclislerinin teknikleridir; 
ama, yasama meclislerinde, ihtisas komisyonlarının dışında, meclis içerisinde ihtisaslı kişiler 
doğar. İşte, bu, parlamenterliğin esasıdır. Görüşmeler yapılırken kendiliğinden, bu müzakereleri 
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dikkatle takip eden arkadaşlanmız, bir devre içerisinde ihtisas sahibi kişiler olur. Bu kanun yapma 
tekniği, komisyonlarda ve mecliste ileri bir düzeye varır; bu yanlışlıklar ve usul hakkındaki müza
kereler sık sık yapılmaz; zabıtlara da, ileride okuyacaklara karşı, şüpheli bazı noktalar geçmez; 
onun için, bu konuşmayı yapıyorum. 

Bakın, bir 21 inci madde vardır; çevirin, tam 1,5 sayfadır. Bu 21 inci maddede ne büyük harf 
ne küçük harf (a), ne 1 rakamı ne küçük harf (f) vardır; ama, müzakereye geldiğimiz zaman 
göreceksiniz ki, harflenmemiş, ayrılmamış, parsellenmemiş bu 21 inci maddede 7 fıkra uygulaması 
yapacağız. 

Geliyoruz şimdi 18 inci maddeye; burada büyük ve küçük harf (a) var, büyük harf (B) var; ve 
(i)'ye kadar parsellenmiş. Oysaki, parsellenmemiş bir yerde, biz, 7 fıkrayı birden kabul ediyoruz. 
Ben, 18 inci maddede 2 fıkra var diyorum siz 3 fıkra diyorsunuz, bir başkası, oradan 9 diyor; hayır, 
yanlış. Neden; maddeye geliyoruz; madde "Özelleştirme Yöntemleri Değer Tespiti, İhale Yöntem
leri" diyor ve bunu sayıyor; yani, bu bir fıkra nereye kadar geliyor; maddenin son paragrafından bir 
evveline geliyor: "Bunların hangi usulle yapılacağına idarece karar verilir" diyor. Neyin kararını 
veriyor; usullerin. İşte, birinci fıkra burada bitiyor. Sonra, 2 satırlık bir şey var "ihalenin şartlan" 
diye başlayan; bu da ikinci fıkra. Biz, böyle telakki ediyoruz. 

Ben, sizin oradan "7 fıkradır, 8 fıkradır" beyanatlannız üzerine, kanaatimi zabıtlara geçirdim. 

Şu anda, uygulamayı, yani, madde üzerinde verilen önergelerin okunmasını, vakit geciktiği 
için saat 20.00'den sonraki oturuma bırakıyorum. 

Saat 20.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 

, _® —' 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İlhan KAYA (İzmir) 

•' © 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 32 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turlum 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (211196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

18 inci maddenin müzakereleri bitmişti. 

Madde üzerinde 64 önerge verilmiştir. Bunlardan 8'ini işleme koyacağım. 

Önce veriliş sırasına göre önergeleri okutacağım. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyo

rum. Bir önceki oturumda ifade buyurdunuz ki "18 inci madde, iki fıkradan ibaret." Halbuki, mad
denin başlığı dahi, üç konunun bu maddede düzenlendiğini gösteriyor; özelleştirmenin yöntemleri, 
değer tespiti ve ihale yöntemleri. 

BAŞKAN- Efendim, işte, fıkra açık; bakın, ne diyor: "Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespi
ti, İhale Yöntemleri" 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Evet, 3 ayrı konuyu bu madde düzenlemiş demektir sizin ka
naatinize göre; 

BAŞKAN- Üç ayrı konuyu, bir fıkrada. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Bir fıkrada değil, bir maddede. Bu, madde başlığı; fıkra baş
lığı değil. Sizin, kanaatimce yanıldığınız nokta, fıkralara (A), (B), (C) diye harf verilmiş olması. 
(A), (B), (C) şeklinde olmasaydı, aynen sizin ifade buyurduğunuz gibi, her birini, siz de ayrı bir 
fıkra olarak kabul edecektiniz. İşin doğrusu da benim ifade ettiğim gibidir ve maddenin başlığı da 
aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu madde, müstakilen üç tane konuyu ihtiva eden üç ayrı fıkra ve bir 
de son cümleyi ilave ettiğimizde, dördüncü fıkrayı ihtiva eden bir maddedir. Sırf (A) diye işaret
lenmiş olması, onun fıkra oluşunun özelliğini kaybettirmez. Dolayısıyla, bu maddenin, dört fıkra 
halinde müzakeresi, önergelerin de o şekilde nazara alınması ve oylanması gerekir kanaatindeyiz. 
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Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 18 inci madde müzakereleri bittiği zaman, gerek Divan olarak gerek 
Divanın seçilmişleri değil, bakî hukukçularıyla bunun müzakeresini yaptıktan sonra 18 inci mad
deyi iki fıkra olarak kabul ettik, böyle uyguluyoruz ve hata ettiğimiz kanaatinde de değiliz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, uygulamanız, İçtüzüğe, bugüne kadar yapılan 
uygulamalara ve teamüllere aykırıdır. Yani, ille de bu tasarıyı süratle geçireceğiz diye İçtüzüğü ih
lal etmek, kanaatimce yanlıştır. 

BAŞKAN- O sizin kanaatiniz. Bakın, sizin dediğiniz gibi, maddeyi üç fıkra olarak kabul et
seydim, şu geçirdiğimiz zaman, o kadar tutmazdı; nihayet, dört önerge daha olacaktı. Ben o kana
atte değilim. Kanaatimi, iki fıkradır şeklinde bildirmem, dört önerge eksik olsun diye değildir. Ben, 
kanaatimi,önergelere hiç bakmadan bildiriyorum. Kanaatimi bildirdiğim zaman, madde üzerinde 
verilen 64 önergeden haberdar bile değildim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Sayın Başkanım... 

BAŞKAN-Evet efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkanım, gerçi Divan olarak bu konuyu sonuçlandırdı
nız. Ben, pek vakit almak istemiyorum; ama, değerli arkadaşımızın "bu kanunu çok acele çıkar
mak" şeklindeki iddiasının doğru olmadığını yanıtlamak için söz aldım. Eğer, bir usul müzakere
si açmayacaksanız ve Divan olarak da, zaten, karar vermişseniz, elimde bir örnek var -sırf zabıtla
ra geçmesi açısından söylüyorum- 8 Eylül 1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış... 

BAŞKAN-Başbakanlığın gönderdiği değil mi efendim? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Evet efendim. 

BAŞKAN- Biz, arkadaşlar aydınlansın diye kendilerine gönderdik. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Gönderdinizse mesele yok. Belki, arkadaşımızın eline geçme
miştir, o bakımdan söylüyorum. Burada, 18 inci maddenin, iki fıkra sayılmasının kabulünü gerek
tirecek bir örnek de var. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Yüce Meclisten bugüne kadar on bin civarında kanun geçti 
Sayın Ercan. Bir tane örnekle, bugün yapılan yanlış uygulamayı düzeltemezsiniz. Bu madde, baş
lığı dahil, üç tane konuyu düzenliyor. 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 

Nevzat Bey Lütfen... 

Bizim, usulümüzden şüphemiz yoktur; olsaydı, usul müzakeresi açacaktım; ama, her ikinize 
de teşekkür ediyorum. 

Önergeleri okutuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 18 inci maddesinin "Değer tespiti" başlıklı 
(B) bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
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Gereğini saygılarımızla dileriz. 

H. Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz Ender Karagül 
Ankara Gaziantep Uşak 

M. îstemihan Talay Ali Uyar 

İçel Hatay 

Madde 18.- -

B) Değer tespiti 
. ...gibi genel kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak ve mutlaka gerçek değer üzerin

den özelleştirmeyi güvence altına alarak yapılır. Bu değer tespit işlemleri, Sayıştay bünyesinde ve 
Özelleştirme Yüksek Kurulu onayıyla en az yedi üyeden oluşacak "Değer Tespit Komisyonları" ta
rafından yapılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve üçte iki çoğunlukla ka
rar alır. 

Özelleştirmeye ilişkin yapılan değer tespiti yöntemleri ve çalışmaları, açıklık ve şeffaflık 
ilkesi gereği kamuoyuna duyurulur. 

Gerekçe: 

Tasarı, mevcut haliyle, devlet mallarının düşük değer üzerinden yok pahasına satışına açık ka
pı bırakmaktadır. Metinde, bu kapıyı kapatarak, özelleştirme işlemlerinin gerçek değer üzerinden 
olmasını güvence altına alacak bir değişiklik kaçınılmazdır. 

Değer tespit komisyonlarının, Başbakana bağlı Özelleştirme idaresi Başkanının, tek başına ve
receği kararlarla oluşması doğru ve akılcı bir yöntem değildir. Bu yöntem, özelleştirmeyi, Başba
kan ve ona bağlı idare başkanının şahsî işi haline getirir. Oysa, özelleştirme, toplumun bütününün 
işidir. 

Yanı sıra, değer tespit işlemlerine, "özel bağımsız ihtisas kuruluşları" ile "yerli ve/veya yaban
cı danışman" karıştırılması yersiz bir durumdur. Bu yoldan yapılacak olan siyasî yandaşların ödül
lendirilmesi, dolayısıyla, özelleştirme işlemlerinin şaibeye gömülmesidir. Nitekim, bugüne kadar 
bir arpa boyu ilerlememiş bulunan özelleştirme işlemlerinde, benzeri özel mütehassıslar ile yerli ve 
yabancı danışmanlara ödenen yüzlerce milyon dolar boşuna olmuştur. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 18 inci maddesinin "Özelleştirme yöntem
leri" başlıklı (A) fıkrasının (e) bendinin girişine, "gelir ortaklığı modeli" ibaresinin eklenerek aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 

H. Uluç Gürkan Hasan Basri Eler M. İstemihan Talay 
Ankara Edirne İçel 

Atilla Mutman Mustafa Yılmaz Nami Çağan 
İzmir Gaziantep İstanbul 

Madde 18.- (A) fıkrası (e) bendi: Gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî ta
sarruflar; Gelir ortaklığı modeli ile... 
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Gerekçe: 

Özelleştirilecek kamu kuruluşlarının önemli bir bölümü için, mevcut teknolojik yapıyla üreti
mi sürdürmek yeterli olmayacaktır. Teknoloji yenilemesi ve yeni teknolojilere açılınması kaçınıl
maz biçimde yaşanacaktır. 

Satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi ya da mülkiyetin gayrî aynî hakların tesisi, yeni ve 
ileri teknolojilere açılınması bakımından yeterli değildir. Gelir ortaklığı modeli, bu konuda bekle
nen amaçları karşılayan bir model olarak görülmekte ve dünya genelinde yaygın biçimde kullanıl
maktadır. 

Gerçekten de, gelir ortaklığı modeli ile çok sayıda yerli ve yerli/yabancı işletmeci devreye so
kulabilir. Geçen yıl GSM (cep telefonu) ihalesinde kullanılan bü model, hem gerekli olan alanlar
da ulusal yarar ve kontrolü ileri düzeyde sağlayabileceğini kanıtlaması, hem de ileri teknoloji giri
şimi hızlandırılması ve ucuzlatılması bakımından önem kazanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin (B) bendinin ikinci fık
rasının birinci satırında yer alan "en az beş üyeden" ifadesinin, "en az yedi üyeden" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sezai Özbek Turgut Tekin Sami Sözat 
Kırklareli Adana Balıkesir 

Abdullah Kınalı Ali Yalçın Öğütcan 
Hatay • ' Adana 

Gerekçe: 

Komisyonun en az beş üyeden oluşması, büyük tesislerde ortaya çıkacak sorunların çözümün
de, iş ve paylaşımında yeterli olmayacağından artırılması gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasının "İha
le Usulleri" başlıklı (C) bendinin (e) alt bendinden sonra gelen "İşin gereğine göre yukarıda belir
tilen ihale usullerinden birinin veya birkaçının birlikte uygulanmasına İdarece karar verilir" cüm
lesinden sonra gelmek üzere "ihale işlemleri idare bünyesinde ve idare başkanının onayı ile en az, 
beş üyeden oluşturulacak ihale komisyonları tarafından yürütülür" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan Tayan Turgut Tekin Nevzat Ercan 
Bursa Adana Sakarya 

Ahmet Sayın Sadık Avundukluoğlu • 
Burdur Kırıkkale 

Gerekçe: 

Bu ilave ile ihale komisyonlarının oluşumu zorunluluğu sağlanmış olacaktır. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin ondördüncü fıkra-, 
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sında yer alan "İhale şartları ihale öncesinde, ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık 
ilkesi gereği kamuoyuna duyurulur" ifadesindeki "kamuoyuna duyurulur" ibaresinden önce gel
mek üzere "Hükümete, yayınlanacak yönetmeliğe uygun olarak" ibaresinin metne eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında 
yer alan "ihale şartları, ihale öncesinde ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık ilkesi 
gereği kamuoyuna duyurulur" ifadesindeki "ihale şartlan" ibaresinin "ihale şartları ve usulleri" 
şeklinde; "kamuoyuna duyurulur" ibaresinin de "resmî gazete ile kamuoyuna duyurulur" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Lütfü Esengün Ömer Ekinci 
Konya Kayseri Erzurum Ankara 

Şinasi Yavuz Hüsamettin Korkutata Ali Oğuz 
- Erzurum Bingöl İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında 
yer alan "ihale şartlan ihale öncesinde, ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık ilkesi 
gereği kamuoyuna duyurulur" ifadesindeki "ihale şartları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 
usuller" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesi Anayasanın 166, 167 ve 
168 inci maddelerine aykırıdır. 

İçtüzüğün 85 inci maddesine göre gereğini arz ederiz. 
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Salih Kapusuz Lütfü Esengün ismail Coşar Kemalettin Göktaş 
' Kayseri Erzurum Çankın Trabzon 

Hüseyin Erdal Abdüllatif Şener Mustafa Ünaldı 
Yozgat - Sivas Konya 

BAŞKAN- Efendim, veriliş sırasına göre önergeleri okuttum, şimdi aykırılık derecesine göre 
okutacağım. 

En aykırı olan önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir; tekrar okutuyorum: 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Arkadaşlarının Önergesi: 

720 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesi, Anayasanın 166,167 ve 168 inci maddeleri
ne aykırıdır. 

İçtüzüğün 85 inci maddesine göre gereğini arz ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAlL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan 18 inci maddeyle ilgili birtakım tespitlerimi arz etmek istiyorum. Dikkat 
edilecek olursa, özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale yöntemleriyle alakalı 18 inci mad
de, kamuoyunda en çok değerlendirmeye tabi tutulan konuları ihtiva etmektedir. Özelleştirme yön
temleri sıralanmış: "Satış, kiralama, işletme hakkının devredilmesi, mülkiyetin gayrı aynî hakların 
tesisi, hukukî şartlarına, tasarruf durumlarına göre olayın değerlendirilmesi." Ancak, burada, hepi
nizin dikkatini en çok çekmek istediğim bir konu var. Bu değer tespiti konusu sıralanırken, onbir 
tane ayrı değer tespiti yönteminden bahis vardır. Deniliyor ki "Özelleştirme programına alınan ku
rul usların değer tespit işlemleri, bu kuruluşların nitelikleri ve bunlara uygulanacak özelleştirme 
yöntemleri dikkate alınarak..." Nedir onlar; indirgenmiş nakit akımları, (net bugünkü değer) temet
tü verimi, defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/ka
zanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri defter değeri, ekspertiz değeri ve bir de fi
yat/nakit akım oranı. 

Dikkat ederseniz, bu değer tespit yöntemleriyle ilgili olarak biz, iki kurumu yetkili kılıyoruz; 
hatta bunlarda da idareyi serbest bırakıyoruz. 

Değer tespit komisyonları diyoruz , kimdir bunlar; idarenin görevlendireceği beş kişi, bir de 
özel bağımsız ihtisas kuruluşları. 

Elbette, çok kıymetli yöneticilerimiz bu konuda gerekli ihtimamı gösterecekler; ancak, idare
nin kendi inisiyatifinde, kıymetli elemanlarından beş kişiyi tensip edebilirler. Fakat idaredeki bu ar
kadaşlarımızın, bu kadar çok yönlü bir değerlendirmede yeterli seviyede olması, kanaatimce pek 
mümkün değil. Ancak, her kuruluşun, her KİT'in de kendine göre birtakım özellikleri var; sektör 
olarak özellikleri var »teknik olarak özellikleri var, idarî olarak özellikleri var. 
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Yeri gelmişken bir tekerleme arz etmek istiyorum : Bizde "mühendisler, iktisadi; doktorlar 
müziği; askerler, her şeyi bilir" diye bir tekerleme kullanılır. Bizim, özelleştirme idaresindeki ar
kadaşlarımızın, bu kadar detay konularda, bu kadar çeşitli kuruluşlarla ilgili olarak.değer tespit ye
teneğine hakikaten sahip olduğu kanaatinde değilim. Ancak koskoca bir devletin de, bu değer tes
pitini yapacak elemanlarının var olduğu kanaatindeyim. Bu konunun, ille de idareye hasredilmesi 
doğru değil. Onun için, birçok kurum ve kuruluşlarda, ihtisaslarına göre, bu değer tespit işlemleri 
içerisinde görev vereceğimiz yetkililerimiz mutlaka vardır. 

Yine bu konu ve bu maddeyle alakalı bir başka konu şudur : Değer tespitinden sonra ihaleye 
çıkarılıyor; oysa, kurul burada devre dışı kalıyor. Yani tespit çalışmalarını, bu değer tespit komis
yonu yapıyor, ihale ediyor, ihale edildikten sonra, kurula arz ediliyor. Bence, burada uygulamada, 
bir atlama yapılmaktadır; bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bu tespit komisyonu, ister özel ih
tisas komisyonu olsun, isterse diğer yetkili kurumlardan davet edilsin-bu işin ehilleri tespit edilsin-
isterse özel, bağımsız ihtisas kuruluşları olsun, muüaka, yüksek kurula bu mesele ulaştınlmadan 
ihale edilmemelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Sayın Başkanım, Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevlendirmiş olduğu kurul, kendi yetkisini ne yapacaktır; kamuya ait çok değerli mallar için, 
sadece beş kişiye yetki devri yapacaktır. Bu yetki devri ise Anayasaya aykındır. Bu işi, Anayasaya 
aykırılığı noktasında, mutlaka, hem Anayasaya aykınlıktan kurtarmak hem de kamuya ait malın 
değerini tespit konusunda ne yapmak mecburiyetindeyiz; değeri, yeterince,, itinayla tespit etmek 
mecburiyetindeyiz. Onun için, ihale öncesi, Yüksek Kurula, bu idarenin çalışmalan muüaka arz 
edildikten sonra ihale edilmelidir. 

Bir de, ihalenin duyurulması, mutlaka televizyon vasıtasıyla olmalıdır. Hepiniz de çok iyi 
biliyorsunuz, Resmî Gazeteyi takip eden merciler çok azdır; ancak, kamuoyunun bu konuda tas
dikini, rahatlığını temin edebilmek açısından "görüyor musunuz; Türkiye'nin Televizyon 
Kurumundan bu iş naklen yayınlandı, gerekli şartları duyuruldu. Dolayısıyla, isteyen herkes, buna 
girebilir" intibaını da kamuoyuna vermek mecburiyetindeyiz. Şayet, bunu televizyonla duyur-
mayıp, ihaleler sadece belirli gazetelerde, sonuçları da Resmî Gazetede yayımlanacak olursa, 
bunun yeterli olmayacağı kanaatindeyim. İlgileri ve yetkilileri uyarıyoruz. Başta da söylediğim 
gibi, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini ihtiva eden hususlar, bu maddede de mevcuttur, 
düzeltilmesi doğrultusunda fikirlerimizi arz ettik. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum :... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- ...Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur... 
(DYP sıralarından "Gelenler var" sesleri) 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- "Karar yetersayısı yok" dediniz Sayın Başkan, niye bekliyor
sunuz? 

BAŞKAN- Efendim, neden bu kadar hassassınız? Karar yetersayısı yok dedimse, şu anda da 
burada 124 kişi varsa, örtelim mi hakikatin üstünü.?! 

Arkadaşlarımızın canı tez, yerlerinde duramıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar; üzüyorlar... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati: 20.25 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.32 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İlhan KAYA (İzmir) 

- ; '©- ' 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - 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 ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Anayasaya aykırılık önergesinin oylanmasında kalmıştık. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Karar yetersayısı var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Karar yetersayısı var efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Var mı?.. 

BAŞKAN- Efendim, siz oradan aşağıya inenleri görüyorsunuz; ben buradan, orada birikeni 
görüyorum, 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

18 inci maddenin "Değer tespiti" başlıklı (B) bendinin değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 

Madde 18.-

B) Değer tespiti 

...gibi genel kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak ve mutlaka gerçek değer üzerin
den özelleştirmeyi güvence altına alarak yapılır. Bu değer tespit işlemleri, Sayıştay bünyesinde ve 
Özelleştirme Yüksek Kurulu onayıyla, en az 7 üyeden oluşacak "değer tespit komisyonları" tara
fından yapılır. Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar 
alır. 
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Özelleştirmeye ilişkin yapılan değer tespiti yöntemleri ve çalışmaları, açıklık-şeffaflık ilkesi 
gereği kamuoyuna duyurulur. 

BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet önergeye katılıypr mu efendim?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Karar yetersayısını arayın efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, karar yetersayısını arayın efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)-Sayın Başkan, benim söz talebim vardı. 

BAŞKAN- Bir dakikanızı rica ediyorum; önerge sahibi söz istiyor 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Siz devletten maaş almıyor musunuz?! Sadece biz mi alıyoruz.?! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-O zaman siz de gelin oturun burada. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-30 kişiden ancak 10 kişi varsınız!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Maaşı hak etmek için engelliyoruz işte. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Aldığınız maaşın hesabını hem Allah'a hem de millete vermek 
mecburiyetindesiniz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Biz, aldığımız maaşın hesabını veririz, alnımız açık, veremeye
ceğimiz hesap yok. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, tartıştığımız 
maddede düzeltilmesini istediğimiz çok vahim bir yanlışlık var. Eğer, maaşımızın hesabını vermek 
istiyorsak, biraz bu konuya duyarlı olalım. 

Bakın, kamu mallarının satış değerlerini tespit edeceğiz. Kim tespit edecek; 5 kişilik bir satış 
komisyonu. Bu komisyonun seçilmesinin asgari bir objektif kriteri olması gerekmez mi? Meclisçe 
seçelim demiyorum; ama, Meclis adına denetim yapan kurumlar var, değişiklik önergemizde o çer
çevede yaparız diyoruz. Ama, bunca kamu malı, bir Özelleştirme İdaresi Başkanının tek başına ta-

/ yin edeceği komisyonlara havale edilemez. Eğer, bunu içimize sindiriyorsak, özelleştirmeyi, Özel
leştirme İdaresi Başkanını atayan Başbakanın ve de o İdare Başkanının özel işi sayarız. Bunlar, bu 
devlet mallanm miras almadılar. Bir mirasyedi hovardalığı içinde, kendi tayin ettikleri 5'er kişilik 
komisyonlara "değerini tespit et, dilediğin gibi sat" diyemezler. Buna, eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde maaşlarımızı hak etmek istiyorsak, herhalde boyun eğemeyiz, göz yumamayız. Bu an
layışta olacağınız umuduyla-bu kalabalık varken-bu değişikliği yapalım diyorum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Arkadaşlarının Önergesi 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasının "İha
le usulleri" başlıklı (C) bendinin (e) alt bendinden sonra gelen, "işin gereğine göre yukarıda belir
tilen ihale usullerinden birinin veya birkaçının birlikte uygulanmasına İdarece karar verilir" cüm
lesinden sonra gelmek üzere, "ihale işlemleri İdare bünyesinde ve İdare Başkanının onayı ile en az 
beş üyeden oluşturulacak İhale Komisyonları tarafından yürütülür" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Ekseriyetimiz olma
dığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeye, Komisyon yetersayısı olmadığı için katılamıyor; Hükümet katılıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek ve Arkadaşlarının Önergesi 

18 inci maddenin (B) bendinin ikinci paragrafının birinci satırında yer alan "en az beş üyeden" 
ifadesinin, "en az yedi üyeden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

i • • " . . - - • 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hükümet katılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler...Etmeyenler... 

Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

18 inci maddenin, "Özelleştirme yöntemleri" başlıklı (A) fıkrasının (e) bendinin girişine "Ge
lir ortaklığı modeli" ibaresinin eklenerek aşağıdaki biçimde değişmesini öneriyoruz. 

Gereğini diliyoruz. 

Madde 18.- (A) fıkrası (e) bendi: "Gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî 
tasarruflar; gelir ortaklığı modeli ile... 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. ' 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Saym Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Önerge sahibi?.. 

Söz talebinde bulunuyorsunuz; buyurun. 

H.ULUÇ GÜRKAN(Ankara)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelir ortaklığı modeli, 
özelleştirmenin, vazgeçilmez ve de en çağdaş yöntemidir. Bunu koymamışsınız. 

Bakın, sizi, özelleştirme konusunda, özelleştirmenin daha ziyade gelir boyutu ilgilendirdiği 
için, PTT'nin T'sinin, bu tasanda öngörüldüğü biçimde özelleştirilmesiyle gelir ortaklığı modeli, 
uygulanarak özelleştirilmesi halinde aradaki farkı, yaptığımız bir çalışmadan kısaca anlatacağım, 
sizleri bilgilendireceğim. 

Bu, çok uzun bir çalışma. İşin gelir boyutu var; yurttaşlara, dünya şartlarına uygun, ucuz hiz
met sağlamak boyutu var; ulusal yarar ve kontrolün sağlanmas* boyutu var; hızlı uygulama, yani 
zaman boyutu var; ileri teknolojiyi gözeten yeni yatırımların sağlanması boyutu var. Bütün bu bo
yutların çoğunu geçeceğim, zamanınızı fazla almak istemediğim için; ama, yüksek gelir, kaynak 
sağlamak bakımından, bakın arada ne fark var, eğer, gelir ortaklığı modelini PTT'nin T'sine uy
gularsak. PTT'nin T'sini, bu tasarıda öngörülen modellerden, yöntemlerden herhangi biriyle özel-
leştirirsek, Hükümet, bu T ile ilgili şebeke konusunda 10-15 milyar dolarlık bir gelir hesaplıyor. 
Oysa, bunun gerçek değeri 20 milyar dolar. Çok uzatmayalım, 15 milyar doları alalım; bunun yüz
de 20'sinin özelleştirilmesi öngörülüyor ilk etapta, hazırlıklara göre.3 milyar dolarlık bir gelir bo
yutu var. Şimdi, bakın, 3 milyar dolar, bu tasarıda öngörülen modelle... Bu kaynak, bu boyuttaki 
bir kaynak, sadece birkaç büyük yabancı şirket tarafından sağlanabilir ve çok büyük olduğu için, 
azınlık hissesine yönelik olduğu için, ucuz fiyata -bir de, bir seferde verecekleri için- kapatmayı 
isterler; 3 milyar doları bile kurtaramazsınız. Buna karşılık, gelir ortaklığı modeli uygulanırsa -ki, 
bu model cep telefonunda uygulanmıştır, başarıyla uygulanmıştır, siz uyguladınız- çok sayıda yer
li ve yabancı firma daha yüksek ödeme yaparak işletmeciliğe girebilir; telekom altyapısının daha 
büyük kısmı özelleşir; daha azı değil, daha büyük kısrnı; elde edilecek başlangıç geliri yüksek mik
tarda gerçekleşir; ayrıca, zamart içinde sürekli ve yüksek gelir kaynak üretimi sürer; başlangıçta da, 
o, alıp alamayacağınız meçhul olan 3 milyar dolar yerine, 5-6 milyar dolar, daha sonra da devam
lı kazanç sağlanır. Cep telefonunda, gelir ortaklığı modeli sayesinde gelirin yüzde 68'i PTT'ye kal
maktadır. 

Kendi yarattığınız bir modeli, şimdi bu tasarıda yok varsayıyorsunuz. Yani, bir tek başarınız 
var, onu da kesip atıyorsunuz. Ben, gerçekten sizi anlamakta güçlük çekiyorum. 

Bakın, bu modeli uygulamanın bir başka yararı daha var -İngiltere'de vazgeçilmesinin de 
önemli nedenlerinden teki o- dünyadaki bütün PTT özelleştirmelerinde bir şey çıktı ortaya. Güven
lik nedeniyle, özelleştirildikten sonra, bütün telekomünikasyon hizmetleri devlet adına yeniden ya
pılıyor. Özelleştiriyorsunuz, sonra, güvenlik adına, o telekomünikasyon ağını, özelleştirme geliri
nizin belki birkaç katını ödeyerek yeniden yaptırıyosunuz. Bu telekomünikasyon hizmetlerinin 
özelleştirilmesi, bir anlamda, yeni yatırım anlamına da geliyor. Türkiye'nin ise, Batılı büyük ül
keler gibi böyle bir lüksü yok değerli milletvekilleri. Onun için, özelleştirdikten sonra, güvenlik 
adına, yeniden bir yatırıma gidip, Batılı şirketelere bol paralı ihaleler açacağımıza, mevcut yapıyı 
iyileştirerek devam etmenin yolunu da sağlarız. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Onun için, kendinizin başarıyla uygulamış olduğu bu gelir 
ortaklığı modelini, -bağnazlık etmeyin- lütfen yasaya dahil edin, kabul edin; bunun faydasını hep 
birlikte görürüz. , 

Teşekkür ediyorum. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, arkadaşımız 
yeni bir model önermektedir. Bu model, kabul edilebilen bir modeldir; ancak, önergenin kanun ta
sarısına monte edilmesinde bir teknik eksiklik vardır. Bu, düzeltilebilirse, "gelir ortaklığı modeli" 
de, bir özelleştirme yöntemi olarak kabul edilebilir. Bu redaksiyonu da almanız kaydıyla, "gelir or
taklığı modelini" tasarıya ilave edebiliriz. 

Bunu (e) bendi yapacağız, bundan sonra gelen (e) bendi de, (f) bendi olacak. 

Bu kayıtla, bu redaksiyonla bu önergeye katılıyoruz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- O kendiliğinden olur zaten. 

, BAŞKAN- O redaksiyonu gönderin, ona göre önergeyi oylayayım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- 10 dakika ara verelim. 

BAŞKAN-Hayır, 10 dakika falan sürmez. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Sayın Başkan, gönderiyoruz..: 

BAŞKAN- Önerge sahibi Sayın Gürkan, Sayın Bakanın önergeniz üzerinde yaptığı redaksiyo
nu kabul ediyor musunuz? Çünkü ben, sizin önergenizi oylayacağım. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkanım, zararın neresinden dönerseniz kârdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Kabul ediyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, önergede, Sayın Bakanın yaptığı redaksiyonu, önerge sahibi de kabulle
niyor. Sayın Bakan, önergeye o şartla katıldı. 

Önergeyi, düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 18 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında "İhale şartları" ibaresinden son
ra gelmek üzere "ve usuller" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Önergede ismim varsa, konuşmak istiyorum Sayın Başkan... _ 
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BAŞKAN- Önergede sizin imzanız yok; Sayın Bayrak, Sayın Esengün, Sayın Ekinci, Sayın 
Yavuz, Sayın Korkutata, Sayın Oğuz'un imzalan var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, önergeye katılıyorum; acaba söz verebilir mi
siniz? 

BAŞKAN- Efendim, biliyorsunuz; bunu geçen sefer de yaptık; son dakikada olmuyor. 

Bu önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 18 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında "kamuoyuna duyurulur" ibaresin
den önce gelmek üzere, "Hükümetçe yayımlanacak yönetmeliğe uygun olarak" ibaresinin metne 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-İsimleri okur musunuz Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Yine aynı isimler; Sayın Bayrak, Sayın Esengün, Sayın Ekinci, Sayın Yavuz, Sa
yın Korkutata ve Sayın Oğuz... 

Söz isteyen?.. Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 18 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında "ihale şartları" ibaresinin "ihale 
şartları ve usulleri" şeklinde, "kamuoyuna duyurulur" ibaresinin de "Resmî Gazete ile kamuoyuna 
duyurulur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. • 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Sayın Ünaldı, söz istiyorsunuz... Buyurun. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; ihalenin şartlan yanında usulle
rinin eklenmesini, bundan evvelki önergemizde istemiştik. Buna ilave olarak, bu önergemizde, 
Resmî Gazete ile kamuoyuna duyurulmasını talep ediyoruz. 

Özelleştirme olayı; ülke varlıklarının, bir sefere mahsus olmak üzere elden çıkarılması ye de
ğerlendirilmesi olayı olarak düşünülecek olursa, milletin yetmiş yıllık birikiminin çarçur edilme
den, peşkeş çekilmeden veya çok ucuza bir yerlere kapatılmadan, hakkını ve değerini bularak, ger
çek manada, istediğimiz anlamda bir özelleştirme şeklinde gerçekleşebilmesi için, bunu kamuoyu
na en iyi şekilde duyurmak mecburiyetindeyiz. Zaten, başından beri savunduğunuz, savunduğunu
zu iddia ettiğiniz şeffaflık ilkesine de yakışan budur diye düşünüyorum ve hepinizin tasvip edece
ği, Resmî Gazete ile kamuoyuna duyurulması teklifini, bu önergeyle gündeme getirmiş bulunuyo
rum. Umarım, en azından, bu şeffaflık iddiasındaki samimiyetinizi göstermek için, bu önergeyi 
desteklersiniz. . 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. . 

Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 

Önerge sahibini dinlediniz. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Karar yetersayısı var mı? 

BAŞKAN-Efendim, karar yetersayısı var. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Sayın Başkan, suallerimiz olacak, hatırlatmak istiyoruz. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Genel Kurulu bu şekilde yönetmek çok zor, sizin için de zor. 

Bakın, 18 inci madde üzerinde sekiz önerge okuttum. Bu önergelerden bir tanesi Sayın Nev
zat Ercan ve arkadaşlannındı, bu önerge kabul edildi. İkinci önerge Sayın Uluç Gürkan'ın; fakat, 
Sayın Uluç Gürkan'ın önergesi üzerinde Sayın Bakan değişiklik yaptı ve önerge sahibi de onu ka
bullendi. Şimdi, maddeyi oylamaya geçeceğim; ama, rahat olun diye, o yapılan değişikliği bir ke
re daha zapta geçirmek istiyorum. 

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

. Madde 18 (A) fıkrası (e) bendi- "Gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî ta-
samıflar gelir ortaklığı modeli ile" 

BAŞKAN- Şimdi, 18 inci maddeyi, kabul edilen iki önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeye geçiyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, sual soracağım... 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, bakın, dün ve bugün iki defa bu noktalara geldik ve "madde üze
rindeki görüşmeler bittikten sonra, önergelere geçilmeden sualleri alıyoruz" dedik. Binaenaleyh, o 
noktayı kaçırmış oldunuz. Şimdi 19 uncu maddeye geçtik. 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan siz niye hatırlatmadınız sual soran var mı diye? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Başkanlığın bir usulü yok mu; sual soranların olup olmadığını 
öğrenmek bakımından?.. 

BAŞKAN- Şimdi, 19 uncu maddede, basılı metinde bazı hatalar var; maddeyi düzeltilmiş şek
liyle okutuyorum. 

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 ve Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "hesap dönemi sonu" ibaresi ile 5 
numaralı 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 
mülkiyetindeki taşınmaz malların mülkiyetinin bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine 
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 kullanımındakilerin mülkiye
ti, bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artırımında aynî sermaye olarak konul
mak üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşı
lığı çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır. 

b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti, be
delsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, İdare tarafından kuruluşun mal varlığının 
değerlendirilmesi sırasinda aktif değerler olarak değerlendirilir. 

c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazların devredildiği kuru
luşların özelleştirilmesi sırasında idarece 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 fıkrasında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil tari
hine 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 Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallardan özel mülkiyete konu 
olamayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gayri aynî haklar tesis edilir. 

C) 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. 
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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 ile ilgili tapi dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçlan tapu 
sicil 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. 

BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürol Soylu, buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Refah Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış konuşa
cak Sayın Başkan. 

ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
19 uncu maddeyle ilgili Grubumun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, düzeltilmiş şekliyle 19 uncu maddenin uygunluğunu peşinen kabulleni
yoruz. Bu maddeyle geçen gün Karabük'te yaşanan olayları çözmeniz mümkün. Bu madde, Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikasının satılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Kısaca belirtmem gerekirse şöyle: Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin ünitelerini, anonim 
şirket hüviyetine kavuşturarak, çalışanlara ve Karabük halkına satmanız mümkün olacaktır. Mev
cut 4 800 işçinin tazminat tutarı 1,5 trilyon liradır. 1100 çalışan memurunu da Emekli Sandığı sis
temiyle değil de sigorta sistemiyle nemalandırırsanız, bunların tazminatı da 500 milyar lira civarın
da tutacak olup, böylece, toplam tazminat tutarı aşağı yukarı 2 trilyon lirayı bulacaktır. 

Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin yıl sonuna kadar olan 7 trilyon liralık zararını devlet 
olarak kabullendiğiniz takdirde... kurmaya kalktığınızda 400 milyon dolara, yani aşağı yukan 12 
trilyon liraya kurulabilen bu fabrikanın hurdaları ve içindeki hammaddeleriyle beraber bugünkü 
ederi ise, takribi 100 milyon dolar, yani 4 trilyon liradır. 

Şirketler Yasasına göre hisselendirdiğiniz takdirde, bunun bir kısmını çalışmak isteyen, fabri
kanın sahibi olmak isteyen işçilere ve Karabük halkına açmak suretiyle asgarî 3 trilyonluk hissesi
ni değerlendirmeniz mümkündür. Bu tazminatların dışında halka sunacağınız 1 trilyon liralık öz-
sermayeyi, bu fabrikanın dönersermayesi olarak katkıda bulunmak ve değerlendirilmek, üzere bun
lara sunarsanız, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerini çalışanlara ve Karabük halkına satmış olur
sunuz, kanımca, en uygun özelleştirme metodu da budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu 19 uncu maddenin bir eksik fıkrası vardı, bunun için de bir önerge 
hazırladım -muhalefetiyle iktidarıyla tüm arkadaşlarım katıldı, katılan arkadaşlarıma şükranlarımı 
ifade etmek istiyorum-o da şu: 

Şimdi, bir kuruluşun taşınmazlarını bclirliyorsunuz satışa sunacaksınız, taşınmazın ismi belli 
değil. Nedir ismi; fabrika mı, hangar mı, iş yeri mi, yeşil alan mı, imarlı alan mı? Bu taşınmazla
rın belediye hudutları içerisindeki büyük bir bölümü, mevcut halleriyle plana işlenmiş, yani, fabri
ka ve hangar kısmı belirlenmiş, diğer kısımları yeşil alan olarak belediye imar planlarına işlenmiş 
KİT üniteleridir. Bunun için bu maddeye ekleyeceğimiz fıkra şuydu; belediye hudutları ve müca
vir alanlar içerisinde bulunan ve işletme fonksiyonlarını kaybetmiş KİT'ler ve o KİT'e ait özelleş-

- 1 6 7 -



T.B.M.M. B : 3 2 10.11.1994 0 : 5 

tirilecek araziler için, ilgili kuruluşlardan -belediyeler, Elektrik Kurumu, İSKİ, ASKİ, Mimarlar 
Odası gibi kuruluşlardan- gerekli görüş alınarak bunlara fonksiyon verme yetkisini -hiçbir art ni
yete gerek kalmadan- bu Özelleştirme Kuruluna tevdi ediyoruz ve Kurulun belirlediği fonksiyona 
göre Özelleştirme Yüksek Kurulu bunu tasdik ediyor ve belediyeler, bu fonksiyonları 5 yıl değiş
tiremiyorlar. Bu, üç ana avantaj sağlayacaktır. 

Birincisi, Özelleştirme İdaresinde çalışanlara ve Yüksek Kurula çeşitli dedikoduların yöneltil
mesini önleyecektir, en önemlisi budur. Yani, kurum yıpratılmayacaktır, isim verilerek, adı konu
larak, fonksiyon verilerek satışa arz edilecektir. 

İkincisi : Yağmalanmayı önleyecektir. En önemlilerinden biri de budur. 

Üçüncüsü : Kamuya büyük rant sağlayacaktır. 

Bir misal verecek olursak, Et ve Balık Kurumunun satışıyla ilgili olarak -Refah Partili değer
li arkadaşlarım bu kürsüden çok tekrarladılar; doğrudur-bazı ünitelerin büyük bir bölümünü topar
lamışlar, teklif almışlar; hakikaten, KİT arazilerinin kurumsal yönü ve fonksiyonu verilmediği için, 
alıcılar da, bunların şu andaki durumuna göre teklif vermişler ve toplamı için verdikleri teklif, do
ların 30 bin lira baz kabul edildiği tarihte, 637 milyar liradır; lojmanlar da buna dahil değerli arka
daşlarım. 

Et ve Balık Kurumunun tüm arazileri, bilhassa büyük şehirlerdeki arazileri, şehir merkezlerin
de kalmıştır. Bugün çevrecilerin de bas bas bağırdığı, KİT elini çektiği an özel sektöre geçecek olan 
ve belediyelerin de hemen gidip kapısına dayanacağı bu üniteler, şehrin merkezinde kan kokusu, 
affedersiniz, gübre kokusu ve hatta hatta o şehir merkezine hayvan naklinin zorluğu nedeniyle ka
patılmak mecburiyetindedirler. Bunlara fonksiyon verdiğimiz takdirde, 637 milyar lira değer biçti
ğimiz bu araziler, ortalama 25 ilâ 50 trilyon lira arasında değer bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı çevreciler, ve belediyeler buna şöyle tepki gösterebilirler: "Efen
dim, her taraf yapılaşıyor, elbette, bu kurul, gerekli bilgileri aldıktan sonra, gerekirse buraları yeşil 
saha da ilan edecektir gerekirse millî park da ilan edecektir." Örneğin, Boğaz'daki Beykoz Kundu
ra Fabrikası. Bu fabrikanın arazisinin Beykoz Korusu olarak korunmasında büyük yarar vardır. Siz, 
kamu idaresi olarak bunun ancak ve ancak fabrika kısmını, taşınmak üzere satmalısınız. İşte, bu ku
rul, buraya fonksiyon verdi mi, KİT'leri, her türlü dedikodudan arındırarak değerlendirme fırsatını 
bulacaktır. Bu önergedeki hüküm de bu maddeye ilave edildiği takdirde, bu madde gerçek değeri
ni taşıyacaktır. 

Ben, bu düşünce ve duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Soylu, teşekkür ederim. 

RP Grubu adına, Sayın Elkatmış; buyurun. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde, Re
fah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin matlabından da anlaşıldığı gibi, bu maddede esas itibariyle, 
iki konu düzenleniyor: Birisi aynî sermaye konulması hususu; diğeri de hazine taşınmazlarının dev
ri hususu. Aslında, bu iki konu, birbirinden ayrı konular ve ayrı mütalaa edilerek, ayrı ayrı madde
ler halinde getirilmesi gerekirdi; ama, daha evvel belirttiğimiz gerekçelerle, konuşma sürelerini kı
saltmak ve alelacele bu kanunu çıkarmak için bü yola gidilmiştir. Bu yol, bize göre sakıncalı bir 
yoldur; bunu belirtiyorum. 
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Bu maddeyi incelediğimizde, birtakım tezatlar ve eksiklikler görüyoruz; şöyle ki: Maddenin 
(A) bendinde, "Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı 
için şirket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde 
veya sermaye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi 
İdarece yapılır" deniliyor. Yani, bu tespiti, değerlendirmeyi idareye veriyor, 

Daha sonra (B) bendine geçtiğimizde, (B) fıkrasının (c) bendinin son cümlesinde, "2942 sayı
lı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esasları göz önünde tutularak, bu Kanunun 18 inci 
maddesinde belirtilen 'Değer Tespit Komisyonları' tarafından belirlenir" diyor. 

Yani, (A) bendinde, bunu idareye veriyor; ama, idarede bu görevi kimin yapacağı hususu belli 
değil; fakat (B) bendinin (c) fıkrasında, bu tasarının 18 inci maddesine atıfta bulunularak, "18 inci 
maddede belirtilen en az beş üyeden oluşturulacak 'Değer Tespit Komisyonları' bu görevi ifa eder" 
deniyor. Burada bir çelişki var. Değer tespitine konu taşınmazların bedeli, niçin, bu maddenin (B) 
bendinin (c) fıkrasında, 18 inci maddede belirtilen değer tespit komisyonları tarafından belirleniyor 
da, (A) bendinde sadece idare tarafından belirleniyor; bunu anlamak güçtür. Bu çelişki giderilirse, 
herhalde daha mantıkî olur ve aynı maddenin iki bendi arasındaki tezat da giderilmiş olur. 

Burada bir eksiklik de şudur; Burada, hazine arazilerinin devri Öngörülmüş; fakat, biz KİT in
celemeleri sırasında gördük, gayrimenkulun mülkiyeti başka bir KİT'e ait; fakat, o gayrimenkul 
üzerinde diğer bir KİT'in tesisi var ve bu nedenle büyük ihtilaflar doğuyor ve şimdiye kadar da bu 
ihtilaflar giderilmiş değil. Mesela, Toprak Mahsulleri Ofisinin arazisi üzerinde Et ve Balık Kuru
munun tesisleri var ve iki kuruluş arasındaki ihtilaflar bugüne kadar giderilmiş değil. 

Bu ihtilafların nasıl halledileceği konusuna burada yer verilmemiş. Hazinenin mülkiyetindeki 
taşınmaz malların KİT'lere devrini öngörüyor; fakat, iki KİT arasındaki ihtilafla ilgili herhangi bir 
hüküm yok; bize göre bu bir eksiklik. 

Yine, (B) bendinde, "Anayasanın 43,168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kay
dıyla.... bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi
ne ilişkin olarak" diyor; fakat, ne gariptir ki, KİT'lerin büyük bir kısmı, Anayasanın 43 üncü mad
desinde belirtilen kıyılarda bulunmaktadır. Bakınız Anayasanın 43 üncü maddesi ne diyor : "Kıyı
lar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kı
yılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yarar
lanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir" diyor; fakat, burada böyle bir düzenlemenin olmadı
ğını görüyoruz. Bu yönüyle de Anayasaya aykırı bir durum ortaya çıkıyor. 

Keza, Anayasanın 168 ve 169 uncu maddeleri yönünden de yine Anayasaya aykırı bir durum 
söz konusudur. Bu konularda düzenlemeler getirilirse, bu mahzurun da ortadan kalkacağı düşünce
sindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin (C) ve (D) bentlerinde, bize göre hatalı bir düzenlemeye 
gidilmiştir, şöyle ki; (C) bendinin sojı cümlesinde, "Bu madde kapsamında devredilmesi gereken 
taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz" hükmü geti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu, fevkalade mahzurlu bir durumdur. Belediyeler ve mahallî idareler dev
re dışı bırakılarak, imar planlarına aykırı bir durum ortaya çıkıyor ve bir yerde, Kamu Ortaklığı 
İdaresi belediyelerin yerine geçmiş oluyor. 
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Değerli arkadaşlar, müteakip bentte ise "Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve tevhidi
ne ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz" deniyor. 

3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi, aynen, "İmar planlarına göre yol, meydan, ye
şil saha, park ve otopark gibi umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kı
sımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez" demektedir. Halbuki, getirilen bu yeni hükümle, 
imar planında yol da olsa, meydan da olsa, yeşil saha da olsa; park, otopark gibi umumî hizmetle
re ayrılan bütün yerler için, idarenin bir kararıyla, idare lehine tescile gidiliyor ve ifraz ve tevhidi 
de otomatikman yapılıyor. 

Yine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası "İmar parselasyon plam 
tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun olması şarttır" demek
tedir. Halbuki, tasarının 19 uncu maddesinin (C) ve (D) bendinde, hiçbir kısıtlama uygulanmaya
cağı belirtiliyor ve (D) bendinde, "Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin iş
lemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz" deniyor. Yani, idare, 
belediyelerin yapacağı düzenlemeyi üzerine alarak, ifraz ve tevhid işlemlerini otomatikman kendi
si yapıyor. 

Yine, tasarının bu maddesi, aynı kanunun 15 inci maddesinde yer alan "imar planlarında par
sel cephelerinin tayin edilmediği yerlerde yapılacak ifrazların, asgarî cephe genişlikleri ve büyük
lükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. İmar planı dışında kalan alanlarda yönet
meliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez" kısıtlamasını da kaldırmak
tadır. Eğer bu yeni düzenlemeler kabul edilirse, ortada ne imar planı kalır ne de belediyelerin yet
kisi kalır ve bütün yetki bu idare üzerine geçer. Bu ise fevkalade mahzurludur ve hukuk sistemini 
de altüst edebilecek bir durum meydana getirir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin en büyük şikâyeti, imar planlarının uygulanmaması, imar 
planlarına riayet edilmemesidir. Bu düzenleme getirildiğinde, devletin kendisinin buna uymayaca-; 

ğı gibi fevkalade mahzurlu bir durum ortaya çıkıyor. Vatandaştan imara uyması istenirken, devlet, 
kendisini bundan muaf tutuyor; böyle bir mantıksızlık olamaz. O nedenle, hukuk sistemimizde, 
imar planı yapılması, değiştirilmesi, tanzimi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin efendim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla)- ...kontrolü belediyelere aittir. Bu, genel bir ilkedir ve 
Anayasanın temel ilkelerinden bir tanesidir ve bu konu da yıllardır, Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugü ••."! kadar böyle gelmiştir. Bu nedenle, bu hususun bu kanunla değiştirilmesi, ileride fevkalade 
mahzurlar doğuracak ve ileride, imar planları tamamen rafa kaldırılmış bir duruma getirilecek. 

Bu düzenlemeyle, bize öyle geliyor ki, birkısım kişilere ilave rant sağlanmış olacak; çünkü, 
bunu alacak kişiler, zaten, KİT'leri, gayrimenkulleri için alıyorlar. Bunu, 18 inci madde üzerinde 
görüşürken de belirttim. Bu arsaları tertemiz alacaklar; imar planlarına da uymayacaklar; beledi
yeyle de hiçbir işi kalmayacak ve burada imara aykırı olarak, istedikleri gibi tasarrufta bulunacak
lar. Bu mahzurun ortadan kaldırılacağına inanıyoruz ve öyle ümit ediyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
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Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Hacaloğlu; buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
Özelleştirme Yasa Tasarısının 19 uncu maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son otuz kırk yıldır, ülkemizde, servet birikiminin temel alanlarından bir
kaçını, üretim dışı servet birikiminin temel alanlarından en önemlisini kent rantları oluşturmuştur. 

Kent rantları, kent arsalarının paylaşımı ve yağması, kıyıların, orman alanlarının paylaşımı ve 
yağması. Günümüzde, servet birikiminde, bazı kesimlerin temel yaklaşımlarını oluşturmuş ve bu 
giderek de sağlıksız kentleşmeye, gecekondulaşmaya veyahut da kamuya ait arazilerin üzerinden -
gerek arsalar olarak gerek onlar üzerinde edinilen imar hakları olarak- haksız, sağlıksız kazanç sağ
lama yollarını açmıştır. 

Kapatma kararı vermekten dolayı vicdanınızın sızladığını burada belirtmediğiniz ve bizim de 
bu kararın düzeltilmeden bugüne kadar yürütülmekte olduğunu düşündüğümüz, kapatılmasına ka
rar verdiğiniz İstanbul'daki 8 kuruluşun hemen tümünde temel ilgi odağı, bu kuruluşların arazile
ridir. Bakırköy Hazır Giyim, rahmetli Özal tarafından 1988 yılında açılmış, Ortadoğu'nun en bü
yük hazır giyim tesisi; Beykoz Kundura, son birkaç yılda rehabilitasyonla teknolojik yapıya kavuş
turulmuş, yine Ortadoğu'nun en büyük ayakkabı fabrikası ve bunun yanında Tekel'in diğer tesis
leri; bunların tümü, bazı kesimlerin iştahını kabartmakta. Tahmin ediyorum, bazı kesimler, "bu 
özelleştirme yasası bir an evvel çıksa, bu özelleştirme yasasının 19 uncu maddesi böyle çıksa ve 
biz de buraları kapatsak" diye düşünüyor. Bunu böyle söylerken, hiçbir şekilde, bürokratlarımıza 
ve oluşturulacak olan idareye yönelik bir güvensizlik içinde olduğumu belirtmek, onlara haksızlık 
yapmak istemiyorum; aksine, biz siyasîler, kendimizi işin içinden sıyırmak için, bürokratları, Özel
leştirme İdaresini haksız bir yükün altına sokmaktayız. 

İşin yasal tarafı açık, hukukî tarafı belli. Bu konuda ihtisas sahibi olan yerel yönetimlerin te
mel işlev alanı içinde, tasarrufu içinde olması gereken imara yönelik haklar bu yasayla Özelleştir
me İdaresine devredilirken, gerçekten büyük haksızlık yaptığımızı düşünüyorum ve bu idarenin bu 
yükün altından nasıl kalkacağını tahmin edemiyorum. Bu konuları biraz da bilen bir arkadaşınız 
olarak, bunun yarınlarda açabileceği sorunları, şaibeleri, dedikoduları nasıl izale edebileceğimiz 
konusuna, çok önemli amaçlar için oluşturmakta olduğumuz bu Özelleştirme İdaresinin böyle bir 
görevlendirmeyle amacından nasıl saptınlabileceği konusuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu
nu yapmadan da, işi buraya getirmeden de bu konular çözülebilirdi. Bugüne kadar devlet mülkiye
tinde olup kamuya ait işletmelerin kullanımına terk edilmiş olan arazilerin, özelleştirme sırasında, 
kamu mülkiyetinden çıkarılarak, bu tür yöntemlerle, özel kesime açılması, belirli haksız uygulama
ları beraberinde getirecektir. Üretimle doğrudan, işletmecilikle doğrudan ilgili olan alanların tahsi
si normaldir; ama, getirilen yetki, amacı aşmaktadır. 

Bu konuları kayda geçirmek için söz almış bulunuyorum; saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir hayli yorulduk; 
ama, yavaş yavaş, yorulmaya değiyor galiba; birbirimizi anlamaya başladık. Dilerdim ki, daha ön
ce anlayabilseydik ve bu yasanın gerçekten düzeltilmesi gerekli, geçmiş bazı maddelerini de ola
bildiğince iyileştirmiş olsaydık. 
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Değerli milletvekilleri, biz, solculuğu, bir mülkiyet meselesi olarak görmüyoruz, açık anlatı
mıyla, devletçilikle eş anlamlı saymıyoruz; ama, özelleştirmeyi de, ekonominin kâbesi, kıblesi say
mıyoruz; özelleştirmeye, ekonominin yönetim anlayışı içinde tapınmıyoruz. Bu nedenle, özelleştir
meyi, bu kürsüden de zaman zaman, hem Hükümet hem de Anamuhalefet sözcüleri tarafından ifa
de edildiği biçimiyle, demokratikleşmenin, demokrasinin maddî, ekonomik temeli de saymıyoruz. 
Özelleştirme ile demokrasi arasında, böyle, kopmaz, sarsılmaz bir bağ kurmak, aslında, ekonomik 
liberalizmin, beraberinde siyasî liberalizmi de getirdiği, siyasî liberalizmin demokrasiyle eşanlam
lı olduğu gibi bir yanlış inançtan kaynaklanıyor. Türkiye'nin, geride bıraktığımız yakın tarihi de 
bunun yanlış olduğunu ortaya koyuyor. 

Ekonomik liberalizm, her zaman, beraberinde siyasî liberalizmi getirmiyor; bunun canlı ör
neklerini biz yaşadık 27 Mayısta, 12 Martta, 12 Eylülde; ekonomiye, bir adım daha liberalizme 
doğru yelken açtırdığımızda, askerî darbelerle karşı karşıya kaldık. Yani, özetle, ekonomik libera
lizm, beraberinde siyasî liberalizmi getirmezken, bunu kendi tarihimizde de kanıtlamışken, bir yan
lışın, demokrasinin siyasî liberalizmden ibaret olmadığı doğrusuyla değiştirilmesi gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, KİT'ler için özelleştirmeyi, mutlaka bu kuruluşların kendi 
bünyeleri içinde iyileştirilmeleriyle bir arada düşünmek kaçınılmazdır. Onun için, bu tasarıda slo
ganı olabildiğince "iyileştirme gerektiğince özelleştirme" türü bir anlayışa taşımak gerekiyor; iyi
leştirme için de özerkleştirme kaçınılmazdır. Bunun ne anlama geldiği şöylece açıklanabilir: 
KİT'lerde özerkleştirme, tüm çalışanların kârdan veya verimlilik artışından pay almaları ve yöne
tim yetkisiyle birlikte sorumluluğu da üstlenmeleri biçiminde değerlendirilebilir. 

Değerli milletvekilleri, şu akşam oturumunun yarattığı hoşgörünün bir başka yanlışı da düzelt
meye vesile olacağına inanmak istiyorum. Bakın, yanlış ne. Bir özelleştirme terörü estiriliyor Tür
kiye'de. Bu terörü, benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir meslektaşım, ekonomist, yazar, ga
zeteci Osman Ulagay'm sütunlarından aktarmaya çalışıyorum size; şöyle diyor Ulagay, bir yazısın
da: "Özelleştirme yasasının çıkması ve bir iki özelleştirme uygulamasının başlaması, kapatılacağı 
vaat edilen KİT'lerle ilgili işlem yapılması, IMF ve Dünya Bankasıyla uluslararası fırians-çevrele
rinin beklediği sinyaldir. Bu sinyal, kendi başına yeterli olmayabilir; ama, bu sinyal verildiği tak
dirde, Çiller Hükümetinin vaatlerini tutabileceğine inananlar artacak ve dış borç bulmak için ilk 
şart yerine gelmiş olacaktır. 

Bu noktada, özelleştirmeyi engelleyenler -eğer bizim yaptığımız engellemekse- sonuçta Tür
kiye'yi dış borç servisi yapamaz ülke konumuna düşürebileceklerini çok iyi bilmek zorundadır. Bu 
duruma düşmenin faturası ise, bugün ödediğimiz faturadan daha ağırdır." 

Değerli arkadaşlarım, kamu mallarının satışı konusunda duyarlı olmalıyız. Türkiye, özelleştir
meyi, sadece dış borç servisini yerine getirmek üzere yeniden borçlanmak için yaptığını veya ya
pacağını, dilerim, düşünmüyordun 

Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

19 uncu madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sorularımız var Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Soru sormak isteyenleri tespit edeceğim : Sayın Esengün, Sayın Erdal, Sayın 
Oğuz, Sayın Ayhan, Sayın Kapusuz. 
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Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 

Buyurun Sayın Esengün. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkanım, aşağıdaki suallerimin, delaletinizle, Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygıyla arz ediyorum. 

19 uncu maddenin (A) fıkrasında "kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket 
sermayesinin tamamı için şirket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların ku
ruluş sermayelerinde veya sermaye artırımlarında konulacak olan aynî sermayenin değerlendiril
mesi İdarece yapılır" şeklinde hüküm vardır. Bu değer tespitinde ölçü ne olacak; hangi kıstaslara 
göre değer tespiti yapılacaktır? Her ne kadar müteakip fıkralarda "18 inci maddenin (B) fıkrasın
daki ölçüler nazara alınacaktır" diye bir ibare var ise de, burada, gayrimenkullerin, taşınmaz mal
ların kıymetlerinin takdiriyle ilgili herhangi bir ölçüye rastlamadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasındaki kıstaslar nazara alınacak ise -uygulamadan ga
yet yakınen biliyoruz ki, bu Kanuna göre yapılan tespitler değerinin devamlı altında, yansında ve
ya onda birindedir- Dolayısıyla, bu konuda sıhhatli bir değerlendirme yapılması nasıl temin edile
cektir? 

ikinci sualim şu: Bu kanun tasarısının birçok maddesinde, mesela yine 19 uncu maddenin (B) 
fıkrasının (a) bendinde ve başka yerlerinde "ve/veya" diye ibareler geçiyor; mesela "Anonim şir
ket statüsünde olan ve/veya anonim şirket" diye bir bölüm var. Bu "ve/veya" sözcüğü veya bu şe
kilde kullanımı Türkçenin hangi imla kuralına uygundur? Bugüne kadar kanun metinlerinde gör
mediğimiz, rastlamadığımız bu uygulama hangi kaideler nazara alınarak başlatılmıştır? Yanlış ol
duğuna kanaat'getirdiğim için, bu konudaki sualimin de cevaplandırılmasını arz ediyorum. 

Üçüncü sualim şu: İdareyle -veya şu andaki gayrimenkul maliki Hazine olabilir veya özelleş
tirilecek kurum olabilir onunla - özel kişiler arasında ihtilaflı olan taşınmazlar hakkında ne gibi bir 
işlem uygulanacaktır? İhtilaflı olan, mahkemede olan, yargılamanın herhangi bir safhasında dava
sı devam eden gaynmenkuller hakkında yapılacak uygulama konusunda, maddede hiçbir açıklık 
yoktur. Bu konuda nasıl bir uygulama yapılacaktır? 

Aynca, son sual olarak şunu arz ediyorum : 

19 uncu maddenin (C) fıkrasında "Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu ku
rum ve kuruluşları arasında taşınmazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının dev
ri ve tasfiyesi ile bedelli devri zorunlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulan
masında ortaya çıkacak sorunlar, İdarenin görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca çözümlenir" deni
liyor. Bu, Anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlali değil midir? İhtilafların, yargı yetkisi ol
mayan idare tarafından çözümlenmesi Anayasaya aykın değil midir ve bunun usul ve metodu ne 
olacaktır? 

Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Bundan sonra soru soracak arkadaşlar için söylüyorum; Sayın Algan Hacaloğlu ve Sayın Uluç 
Gürkan, diğer sayın arkadaşlarımızdan ayrı olarak bir zahmete girmişler, günlerce evvel söz almış-
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lar, sıraya girmişler; yani bir zahmette bulunmuşlar ve bütün bu zahmetlerinin neticesinde, onlara 
5 dakika konuşma hakkı tanıyoruz. Onlar da, bundan sonra zahmet edip söz almasınlar, böyle ara
ya girsinler, 7 dakika sual sorsunlar. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkanım, benim sualim herhalde 7 dakika sürmedi. 

BAŞKAN-Onun için, kısalığını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, bir şey öğrenmek istiyorum. Bu zaman kısıtla
ması neye göre olacak? Biz, hepimiz bu kadar sürede bitireceğiz diye bir karar mı alındı, yoksa şa
hıslara mı böyle muafiyet tanıyorsunuz? 

BAŞKAN- Sayın Erdal, sualinizi sorarken, lütfen... bakın, lütfen böyle sorun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Bu da bir soru idi. 

, BAŞKAN- Yani, şurada bu Meclisin dışından arkadaşlarımız var; ama, bu Meclisin içinde, bü
tün rahatlarından, bütün çalışmalarından feragat ederek buraya gelmişler muhakkak ki, bir iş gör
müş olalım, bir şey başarmış olalım. Onun için... 

Buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Arkadaşların görevi Genel Kurulda bulunmak. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bizim görevimiz de bu, onun için burada bulunuyoruz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Kimse bir şeyden fedakârlık etmiyor; asıl burada olmayanlar 
görevini yapmayanlardır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Buraya lütfen değil, buraya mecburen gelecekler; görevimiz
dir... Arkadaşlar lütfen geldiğini zannetmesin, mecburen bu Genel Kurula geleceğiz; gelmeyecek-
sek, maaş almayalım o zaman. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakan-veya Komisyon 
Başkanına şu soruları sormak istiyorum; cevaplarını verirlerse, memnun olurum. 

Bu görüştüğümüz 19 uncu maddede "3194 sayılı İmar Kanunu bu özelleştirme işlemlerinde 
tatbik edilmez" deniliyor. Şimdi, bunu, bu maddeye, acaba, belediyelerin bu özelleştirmeye zorluk 
çıkaracağını düşünerek mi koymuşlar veyahut da, bu işi Özelleştirme Kurulu daha iyi biliyor da be
lediye bilmiyor mu? Niçin böyle bir tabir kullanmışlar, onun açıklanmasını istiyorum. 

İkinci sorum : Yine İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerini neden o özelleştirmede tatbik 
etmiyorlar? İmarKanunu - aslında, kendi mesleğimdir- Türkiye'de devlet ve özel şahıslar tarafın
dan yapılan bütün işlere müdahale eden bir kanundur. Karada, denizde, ne yapılırsa, devlet ve özel 
şahıs, 3194 sayılı İmar Kanununa uymaya, bu kanuna göre ruhsat almaya mecburdur. Bu mecburi
yeti devlet hissetmiyorsa, kabul etmiyorsa, lüzum görmüyorsa, yarın vatandaş 3194 sayılı kanuna 
uymaz, gecekondu yapar, hele inşaat yaparsa, hükümet ve devlet vatandaşa nasıl mâni olacak; mâ
ni olacak bir yöntemi var mıdır; neden bunu saf dışı ediyor? 

Üçüncü sorum, deminki sorumun devamı niteliğindedir. Vatandaş gecekondu yaptığı zaman, 
tabiî, biz, imara aykırı, başkasının yerine inşaat yaptınız diye -bu kanuna göre- yıkım kararını alıp 
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yıkıyoruz, bir de ceza veriyoruz. Şimdi, Hükümete ve bu işi, özelleştirmeyi yapan kurula, aynı ka
nun tatbik edilirse, acaba, bu Özelleştirme Kurulunu kim kurtaracak? Ceza verilirse, hapis cezası 
verilirse, binası yıkılırsa, -çünkü, bu Kanun yürürlüktedir. Bu Kanunu yürürlükten kaldırmadan, 
ben bu kanuna uymuyorum diyemezsiniz; ya yürürlükten kaldıracaksınız veyahutda bu kanuna 
uyacaksımz- yani, bu Kanuna göre Özelleştirme Kuruluna ceza verildiği zaman -çünkü, asliye ce
za mahkemeleri ceza verir- nasıl olacak bu?!. Çünkü, yürütme hükümete, bakanlığa aittir. 

Dördüncü sorum: Tahakkuk eden ccrimisilden bahsediliyor. Onu da okuyayım Sayın Başka
nım; burada şöyle bir kısım var : "Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşın
mazlar için; tapuda tescil tarihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil be
delleri talep edilmez, tahsil edilenler iade edilmez" Yani, ecrimisili bir vatandaş vermiş, ona geri 
vermiyor, öbürü ecrimisil vermemiş bundan da bir şey talep etmiyor. Bu hakkı nereden gördü? Ne
den bu şekilde, parayı verene iade etmiyor vermeyenden de almıyor; bunun da açıklanmasını isti
yorum. Sorularım bu kadar Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ali Oğuz?.. Yok. 

Sayın Ayhan?... 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana tevcih edece
ğim sorularımı arz ediyorum: 

1. - Kanun Tasarısının 19 uncu maddesinin (A) bendinin son cümlesinde, "Vergi Usul Kanu
nunun mükerrer 298 inci maddesinin beşinci bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Ka
nununun sermayenin nakden konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz" denilmektedir. 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi, 1980'den sonra getirilen yeniden değer
lemeyle ilgili bir hükümdür; beşinci bendinde "Bankalar yeniden değerleme neticesinde doğacak 
değer artışlarını, nakit karşılığı hisse senedi ihracı suretiyle sermaye artırımına gidilmesi ve taah
hüt edilen pay rezervlerinin ödenmesi şartıyla, sermayelerine ekleyebilirler. Ancak, her yıl serma
yeye eklenecek değer artışı, taahhüt edilen pay bedellerine ödenen kısma isabet eden miktarı aşa
maz" denilmektedir. Madde gerekçesinde de genel bir ifade var, herhangi bir sarahat yok; yani, bu 
istisnanın getirilme sebebi anlaşılamamıştır. 

2. - (d) bendinin son cümlesinde "Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve tevhidine iliş
kin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz" denilmektedir. 
Sayın Elkatmlş da zaten konuşmasında bunu uzun uzun izah etti. (c) bendinin sonunda da aynı 
husus var: "Bu madde kapsamında devredilmesi gereken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı 
İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz." Benim burada sormak istediğim husus şudur: Bu, 
imar planını uygulayan belediyelerde karmaşaya sebep olacak; yani, imarla ilgili âdeta iki müsta
kil irtibatsız otorite karar vermiş olacaktır. Bu karmaşayı gidermek için uyumu sağlayacak nasıl dü
zen getirecekler; bunu soruyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kapusuz. , 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanım veya Komisyo
numuz tarafından cevaplandırılmasını istediğim suallerimi soruyorum. 
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Birinci sualim: İdareye, ifraz ve tevhide ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gerektirdi
ği işlemler, yetki olarak veriliyor. Şimdi, hepimizin bildiği gibi, Özelleştirme İdaresinde çalışan 
arkadaşlarımızın, bu hususta, branşları itibariyle ihtisas sahibi oldukları, görevlerinde ehil oldukla
rı kanaatında değilim. Böyle bir külfetin, zaten bu kadar ağır yük altına girmiş Özelleştirme İda
resine verilmesi doğru mudur? 

İkinci sualim: "Tescil işlemlerinin sonuçları tapu sicil müdürlüklerince ilgili belediye ve vali
liğe bildirilir" deniliyor. Şimdi, herhalde Komisyon da Hükümetimiz de katılır; bu hususta ehil bu
lunan o kuruluş hangi belediye sınırları içerisindeyse -bu işleri belediyenin ilgili yetkili kurumla
rıyla birlikte yapmış olsa da- sonradan sadece haberdar edilmesi şeklindeki uygulamasının aksü-
lâmellerini ve sıkıntılarını yaşamamak için, acaba buraya belediyeleri ve belediyelerin yetkili bi
rimlerini de dahil etmeyi Hükümetimiz düşünüyorlar mı? Dolayısıyla, sadece valiliğe ve belediye
ye sonuç bildirmek, bu işin çözümüne katkı değil belki sakınca getirebilir düşüncesindeyim. Sayın 
Bakanımızın bu konudaki düşüncesini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Isparta)-Sayın Esengün "sıhhatli bir 
değerlendirme nasıl yapılacaktır" diye sordu. Bu konuda, tasanda değerlendirme yöntemleri açık
lanmıştır -Bunlar teknik konulardır- bu konuların uzmanları vasıtasıyla, gayet hassas bir biçimde, 
bu yöntemler uygulanarak yapılacaktır. 

"Özel kişilerin haklarını ihlal etmeden, İdareyle özel kişiler arasında taşınmazlar konusunda
ki ihtilaflar nasıl halledilecek" diye soruldu. Onlar, Anayasanın teminatı altındadır. 

Sayın Erdal'ın, İmar kanununun tatbik edilmeme, 15 ve 16 inci maddelerinin uygulanmama 
ve ecrimisille ilgili sorularına toptan cevap veriyorum: Bu konuda tasarıyla getirilen husus, İdare
ye plan yapma, ifraz yapma ve aplikasyon yapma yetkisidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Tasdiki? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Tasdiki belediyededir. Tabiî, 
ruhsat ve iskânı da belediye verecektir. 

Sayın Ayhan "Vergi Usul Kanununun hükümleri niye uygulanmıyor" diye sordu. Orada, gay-
rîmenkullerin, aynî sermayenin değerlendirilmesinde, ayrı, özel vergi takdir komisyonları vardır; 
vergi açısından değerlendirilir. Bunlar, daha çok vergi uzmanlarıdır. Onun için, Vergi Usul Kanu
nunun değerleme hükümlerini uygulayamıyoruz. 

Mükerrer 298 inci maddede de şu var: -Genelde bankalarımızdan gelmiştir bu istek, Sümer-
bânk'tan, Etibank'tan gelmiştir- Bunların gayrimehkullerini yeniden değerlediğimiz zaman, bunla
rı sermayeye ilave edebilelim ve bilançolarını da yeniden değerlendirilmiş değerlerle revize edebi
lelim yetkisini almak için getirilmiştir. . 

GEV AT AYHAN (Sakarya)- Nakit koyma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Evet. 

- 1 7 6 -



T.B.M.M. B : 3 2 10.11.1994 0 : 5 

Şimdi, otorite karmaşası olur mu? Ortada şu vardır: Bir şeyi tercih etmek durumundasınız. 
Özelleştirme yapacaksınız, şehrin içinde bir arsa vardır, bu konuda zaten nihaî yetki belediyededir; 
ama, kamunun genel menfaatini koruma konusunda bu karmaşayı önlemek için idarenin -ilke ola
rak mahallî idareler, genel idareler bir bütündür- birbirleriyle çatışmaları yerine işbirliği yapmala
rı esastır. Yani, meseleye iyi niyetle yaklaştığınız zaman, iki otorite arasında bir karmaşadan daha 
çok, meseleyi bir koordinasyon içinde çözebileceklerdir; başka çözüm yolu yoktur. 

Efendim siz bürokrasiyi yakından tanıyorsunuz; belediyeye yazdık, cevap gelmedi, özelleştir
me bekliyor, ifraz yapamıyorsunuz, plan yapamıyorsunuz, aplikasyon yapamıyorsunuz ; bu bir yo
lu açacaktır. Kamunun genel yararlarını koruma konusunda, kanun vazunın taşıdığı endişeye cevap 
vermek için yapılan bir düzenlemedir. 

"Bir karmaşa var" deniliyor; biz karmaşa yerine "uzlaşı" diyoruz. 

Sayın Kabusuz'un aynı mahiyetteki bir sorusu var : "İdareye ifraz yetkisi veriliyor" dediler, 
evet; ama, biliyorsunuz, kuruluşlar dışarıdan uzman personeli sözleşmeli veya izin alarak istihdam 
etme yetkisine sahiptirler ve meseleyi de bu şekilde düzelteceklerdir. 

Sayın Kapusuz'un "belediye valiye bildirir" yerine "belediyelerin görüşü alınır" şeklindeki il
kesi de bir önergeyle maddeye gelmektedir. 

Bütün sorular için değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve böylece kısaca cevaplandırmış 
oluyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Siz sual sorarken, hep -Allah rahmet eylesin- Nadir Öğretmen gelir benim aklıma; sorardı : 
"Atatürk Samsun'a ne zaman çıktı?" 

Ben başlardım ; evinden çıktı, Mudanya Vapuruna bindi, Boğazı geçti, sağa döndü, Sinop... 
derken, cetveli yerdim. "Oğlum net sordum ; 1919, Mayısın 19'u, cevap da budur" derdi. Hep, so
ru cevap deyince aklıma bu geliyor. (Gülüşmeler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sizin elinizde cetvel yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Madde üzerinde önergeler vardır, önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Özelleştirme Yasa Tasarısının 19 uncu maddesinin (A) bendinin üçüncü 
satırında "aynî sermayenin değerlendirilmesi" ifadesinin, "Vergi Usul Kanunu esaslarına göre ay
nî sermayenin değerlemesi" şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla dileriz. 

Uluç Gürkan Ender Karagül M.İstemihan Talay 
Ankara Uşak İçel 

Algan Hacaloğlu Atilla Mutman 
İstanbul İzmir 

Gerekçe: 

Değerlendirme yanlış bir terimdir. Esası, aynî sermayenin değerlemesidir. Teknik bir faaliyet 
olan değerleme yapılırken, Vergi Usul Kanunu Esaslarına uyulacağı mutlaka belirtilmelidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Özelleştirme Yasasının 19 uncu maddesinin sonuna (E) fık
rası ilave edilmesini arz ederiz. 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Cemal Alişan 
Samsun 

Esat Canan 
Hakkâri 

Muhammet Kaymak 
Adana 

İbrahim Tez 
Ankara 

A. Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Engin Güner 
İstanbul 

Işın Çelebi 
İzmir 

Mehmet Alp 
Kars 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Ahmet Özdemir 
Tokat 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Abdurrezzak Yavuz 
Şanlıurfa 

Ahmet Özdemir 
Tokat 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ziya Halis 
Sivas 

(E) Fıkrası 

Belediye hudutları içerisinde bulunan ve işletme fonksiyonunu kaybetmiş KİT'lere ait Özelleş
tirilecek arazilerin ilgili kuruluşlardan gerekli görüş (İSKİ, ASKİ, Belediye, Mimarlar Odası) alı
narak, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak mevzi imar planlarının ve buna uygun imar durumla
rının Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak, Özelleştirme Yüksek Kurulun
ca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer ve ilgili belediyeler bu arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl 
değiştiremezler. 

Gerekçe: 

Belediye hudutları içerisinde kalan KİT'lerin arazileri, KİT'in ilk kuruluşundaki konumuna 
göre imar almaktadırlar ve işletme fonksiyonlarını kaybetmişlerdir. İşgal ettikleri araziler şehir 
merkezinde kalması nedeniyle, çok değerlenmiş durumda olmalarına rağmen, imar durumlannın 
olmaması nedeniyle çok düşük değerlerle satılacaktır. Bu durumdan, kamu zarar göreceği gibi, bü
yük usulsüzlükler meydana gelecektir. Bu durumun ortadan kaldırılması için, yukarıdaki ek mad
denin kanuna ilave edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesinin (B) bendinin üçüncü 
satırında yer alan "tarafından kullanılan" ibaresinden sonra gelen "Hazinenin mülkiyetindeki taşın
maz malların mülkiyetinin bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri ay
nî hakların tesisine ilişkin olarak" ibaresi ile bu doğrultuda (e) bendinin ikinci satırında yer alan 
"tarafından kullanılan" ibaresinden sonra gelen "Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallardan 
özel mülkiyete konu olmayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gayri ay
nî haklar tesis edilebilir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Sami Sözat Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 
Balıkesir Kırklareli Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan Turgut Tekin 
Adana Adana 

B) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile özel mevzuatı gereğince tescili mümkün ol
mayanlar hariç -devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine 
ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin olarak; 

e) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile -özel mevzuatı gereğince tescili mümkün ol
mayanlar hariç- devletin hüküm ve tasarrufundaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/ve
ya bu kuruluşlar lehine devredilebilir mülkiyetin gayri aynî haklar da tesis edilebilir. 

Gerekçe: 

Özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç, devletin hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan taşınmazların da, özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlara devri ve/veya bu kuru
luşlar lehine devredilebilir mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi imkânının getirilmesiyle belirtilen 
durumdaki gayrimenkullerin, kullanan kuruluşların özelleştirilebilmesinde imkân ve kolaylık sağ
lanacaktır. Bu suretle, bu taşınmazların, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi suretiyle özelleştirile-
bilmeleri mümkün olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarının, 19 uncu maddesinin, (A) bendinin üçüncü 
satırında yer alan, "konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi" ibaresinin "konulacak olan 
aynî sermayenin değer tespiti" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar A. Hamdi Üçpmarlar Gürol Soylu 
Samsun Çanakkale ' İstanbul 

H. Uluç Gürkan Salih Kapusuz 

Ankara Kayseri 

Gerekçe : 

Yapılan değişiklik ile aynî sermayenin değer tespiti işlenmesine açıklık kazandırılmış olacaktır. 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylayacağım : 
Anlaşılıyor İd, maddede bir hayli değişiklikler olacak. Arkadaşların önergelere biraz dikkat et

melerini rica edeceğim. 

Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Tasarının 19 uncu maddesinin, (A) bendinin üçüncü satırında, "aynî sermayenin değerlendiril
mesi" ifadesinin "Vergi Usul Kanunu esaslarına göre aynî sermayenin değerlemesi şeklinde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Arkadaşlannın Önergesi: 

19 uncu maddenin (A) bendinin üçüncü satınnda yer alan "konulacak olan aynî sermayenin 
değerlendirilmesi" ibaresinin "konulacak olan aynî sermayenin değer tespiti" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Ekseriyetimiz yok; 
katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet ?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Hükümet olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN- Önergeye, Komisyon, ekseriyeti olmadığı için katılamıyor; Hükümet, katılıyor. 

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

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

19 uncu maddenin (B) ve (E) bendlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

B.- Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile -özel mevzuatı gereğince tescili mümkün ol
mayanlar hariç- devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların, bu kuruluşlara devrine 
ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin olarak, 

e. - Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile -özel mevzuatı gereğince tescili mümkün 
olmayanlar hariç- devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşmmaz malların bu kuruluşlara devrine 
ve/veya bu kuruluşlar lehine devredilebilir mülkiyetin gayri aynî haklar da tesis edilebilir. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta)- Katılıyoruz efendim. 

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

Dördüncü önergeyi okutuyorum: 
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istanbul Milletvekili Gürol Soylu ve Arkadaşlarının Önergesi: 

(e) fıkrası: Belediye hudutları içerisinde bulunan ve işletme fonksiyonunu kaybetmiş KİT'le
re ait özelleştirilecek arazilerin, ilgili kuruluşlardan gerekli görüş (İSKİ, ASKİ, Belediye, Mimar
lar Odası) alınaralc, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak mevzii imar planlarının ve buna uygun 
imar durumlarının, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer ve ilgili belediyeleri, bu arazilerin imar 
fonksiyonlarını beş yıl değiştiremezler. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) -Sayın Başkanım, bir konuyu 
arz etmek istiyorum. 

Sayın Kâtip üye "(e) fıkrası" diye okudu önergeyi, müsaade ederseniz bir redaksiyon yapıyo-
. ruz; "e) belediye hudutları" diye başlaması lazım. Bu redaksiyonla önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeyi o şekilde düzelttik. 

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

Sayın milletvekilleri, 19 uncu maddeyi, kabul ettiğiniz üç önergeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

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 anasözleşmeleri-
nin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan 
gerekli görülenlerin bu Kanuna uygun anasözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürül
melerine, anonim şirket statüsünde olanların, aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirke
te devri veya şirkette mevcut aktiflerin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket 
kurulması suretiyle bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece 
karar verilir ve bunların anasözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu maddede belirtilen işlem
ler hakkında Türk Ticaret Kanununun 147, 148, 149, 150, 152,451 ve 452 nci maddeleri hüküm
leri 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 bir kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir. 

C) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüş
türülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre 
içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kurulu
şuna ilişkin şartlar aranmaz. 
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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 haklan saklıdır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Grubumuz adına Sayın Derin konuşacak. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
görüşülmekte olan, 720 sıra sayılı Kanun Tasansının 20 nci maddesi hakkında Refah Partisinin gö
rüşlerini ifade etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

20 nci madde, özelleştirmenin sürat kazanması ve kuruluşların özelleştirilmesinde kolaylık 
sağlanması amacıyla dere edilmiş bir maddedir. Mutlaka, böyle bir maddenin, bu tasarı içerisinde 
bulunması gerektiğine biz de inanıyor ve kabul ediyoruz. Ancak, 1986'da çıkan yasa ile, bugüne 
kadar geçen sürede, özelleştirilme kapsamına alınan kunıluşlar, sekiz yıllık periyotta, özelleştiril
me gerçekleşemediği için, âdeta, sahipsiz kalmış; Kamu Ortaklığı İdaresine devredildiği için Hazi
ne desteğini kaybetmiş; hatta ve hatta, özelleştirme kapsamında bulunduğu için, diğer kuruluşlar, 
firmalar ve şahıslar tarafından, bu kuruluşlara verilen siparişler bile iptal edilmiş; ne zaman özelle
şeceği, satılacağı belli olmadığından siparişler dahi verilmediği için, kapasiteleri tamamen düşer 
hale gelmiş; zarar etmeleri gittikçe hızlanmış. 

Burada da özelleştirme kapsamına, programına alınan kuruluşlar, anonim şirket statüsüne dö
nüştürülecek. Aslında, burada, tekel oluşturulması ihtimali olan kuruluşların bölünmeleriyle, bel
ki tekel oluşturulmasına, kartel oluşturulmasına engel olunması da mümkün olacaktır; fakat, birçok 
da anonim şirket oluşacaktır. 

Bu kuruluşların birçoğu hayatiyetlerini, bağlı müessese, iştirak veya işletmelerin birbiriyle 
olan desteğiyle sürdürebilmektedirler. Eğer bu kuruluşlar özelleştinne kapsamına alınır, ayrı ayrı 
anonim şirketler haline getirilir, küçültülürse ve eğer özelleştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, 
işletmesinin devri veya hisse senetleri şekliyle menkul değerler borsasında satışı gecikecek olursa, 
hayatiyetlerini devam ettirmenin daha çok güçlüğüne gireceklerdir; bir bu mahzuru vardır. 

Diğer bir mahzur da, özelleştirme kapsamında ayrı ayrı müstakil, birçok anonim şirket olu
şacak; böylece, yeni yönetim kurulları, yeni genel müdürler, birçok genel müdür yardımcıları ça
lıştırılacak ve bu kuruluşlara birçok masraf daha eklenmiş olacaktır. 

Görülen odur ki, özelleştirme programına alındıktan sonra, bu müddet ne kadar gecikirse, bu 
kuruluşlar satılamayacak bir noktaya doğru, korkunç borçlar içine, korkunç zararlar içine düşüyor 
ve birbiriyle dayanışma içerisinde devam ederken, gösterdikleri performansı, müstakil hale geldik
lerinde gösteremiyorlar. 

İşte, bunun için, Refah Partisi Grubu olarak, böyle bir çerçeve yasayla değil de, irdelenip in
celendikten sonra, özelleştirilmesi kabul edilen veyahut da üzerinde konsensüs oluşan bu kuruluş
lar, tek tek Parlamentoya getirilerek, amaçları, ilkeleri, kapsamı, satış yöntemleri, yine bir konsen
süs sonucunda tespit edilen tek tek yasalarla olsaydı, mutlaka, hu kuruluşlar, daha güzel bir şekil-
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de, kamuoyu desteğini de, siyasî desteğini de almış olarak özelleşebileceklcrdi. Belki, şaibeler da
ha da azalacaktı, güvensizlik daha da azalacaktı; ama, ne yazık ki, büyük bir ihtimalle, yine Ana
yasa Mahkemesinin iptal edeceği bir çerçeve yasayla, yetki yasasıyla gelinmiştir. 

Tabiî ki, özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, bu kuruluşların bir an önce özelleşebilme-
leri için, 20 nci madde kolaylıklar getiriyor; hatta, Hükümetin teklifinde olmayıp, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda alınmış bir (D) fıkrası, tasarıda, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerde sakınca do
ğuran bir boşluğu da dolduruyor; iç ve dış borçların, devlet kefaletindeki borçların devam etmesi
ni ve bunun şartlarını düzenlemede kurulu yetkili kılıyor. 

Bu kuruluşlar, birçok anonim şirket haline getirilip, üzerine daha birçok masraflar, yüklene
cek. Birçok kadrolar alınacak. Hatta, Kamu Ortaklığı İdaresinin yetkilileri tarafından atanacak per
sonel veyahut da orada çalışan personel, belki buranın yönetimine getirilecek; belki, ihtisası olma
yan kişiler getirilecek. 

Programa alınıp, belli bir süreye bağlanan kuruluşlara öncelik verilerek, hatta, daha önceden 
özelleştirme programına alınıp da, özelleştirilmesi gecikecek olan kuruluşların sahipsiz bırakılma
ması, onların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri veyahut da özelleştirilmelerine kolaylık sağla
yabilecek yeniden yapılandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının da yapılması gereğine inanıyor, 
bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Şahısları adına; Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Uluç Gürkan - söz hakkınızı Cevat Ayhan'a 
devrediyorsunuz- Sayın Ali Dinçer, Sayın Ayhan. Cevat Ayhan'ın, beşinci sırada söz hakkı var
mış zaten. 

Şimdi, Sayın Algan Hacaloğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur)- İkisi adına mı konuşacak. 

BAŞKAN- Hayır. Cevat Ayhan, Uluç Gürkan'm sırasında konuşacak. 

Siz söz mü istiyorsunuz Sayın Sayın? 

AHMET SAYIN (Burdur)- Hayır efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 720 sı
ra sayılı Özelleştirme Kanun Tasarısının 20 nci maddesinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

20 nci madde, kuruluşların anonim şirket haline dönüştürülmesi, hak ve yükümlülükleriyle il
gili hususları düzenlemektedir. Maddenin (A) bendinde, "bunların anonim şirket haline getirilmesi 
ve sermaye düzenlemesiyle ilgili bölünmeleri veya birleştirilmeleriyle ilgili hususlarda Ticaret Ka
nununun 147, 148, 149, 150, 152,451 ve 452 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz" denmektedir. 

(B) bendinde "Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde veya 
tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve 
özelleştirildikten sonra da aynen devam eder" şeklinde bir husus düzenlenmekte. 
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(C) bendinde "Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şir
kete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özeleştirme programında bulunduk
ları süre içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket 
kuruluşuna ilişkin şartlar aranmaz" denmektedir. 

(D) bendinde ise "Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarca ihraç edilen tahviller ile-dev
let kefaletini haiz iç ve dış borçlar üzerindeki devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlan ile di
ğer hususları düzenlemeye kurul yetkilidir. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca mal ve hizmet 
satın almak üzere yapılan satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti et
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir" denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı hazırlanırken, bu kuruluşların şirket haline dönüştü
rülmesi sırasında yapılacak olan işlemlere sürat kazandırmak için, bu işlemlerin, Türk Ticaret Ka
nununun, Sermaye Piyasası Kanununun ve diğer birtakım kanunların hükümlerinden müstesna kı
lınması düşünülmüş. Ancak, burada şunu ifade etmek istiyorum : Bu kuruluşları anononim şirket 
haline dönüştürdüğünüz zaman diğer şirketlerle, tüzelkişilerle ve şahıslarla münasebetleri, ticaret
leri olacak. Yani, Türk Ticaret Kanununa göre, Borçlar Kanununa ve diğer hususlara göre, birta
kım karşılıklı mükellefiyetleri olacak. Birtakım ihtilaflar da olacak. Bu şirket ve kuruluşların ana-
sözleşmelerinde, bu istisna kılman kanunlara aykırı birtakım hükümler varsa; bunlar, birtakım ila
ve ihtilafların da kaynağı olacaktın Bunu, şunun için söylüyorum : Bazı kanunlardaki usule uyma
mak, zaman kazanmak için bir tercih sebebidir; ama, Özelleştirme İdaresi bu düzenlemeleri yapar
ken, bıı kanunları uygulayan bakanlıklarla, kuruluşlarla yakın işbirliği halinde, istişare halinde, 
mutabakat halinde bunu yapmazsa, ileriye birtakım ihtilaf kaynaklarını taşımış olur, onu söylemek 
istiyorum; bu birincisi. 

İkincisi, iki fıkralık maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde de, "...özelleştirme kapsamın-. 
daki kuruluşlarca mal ve hizmet satın almak üzere yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen 
satın alma bedellerini garanti etmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu ba
kan yetkilidir." denmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Ayhan. , 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Özelleştirme kapsamındaki.kuruluşlar, ticarî ve sınaî faaliyetle
rine devam edecekler. Piyasadan mal alacaklar, hizmet satın alacaklar; mal satacaklar, hizmet sa
tacaklar, hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri, ayakta durmaları ve çalışmaları için. Bunlarla ilgili, 
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir" hükmünden kasıt nedir? Ya
ni, her işlem için, bunlar bakandan garanti hakkını, garanti yetkisini kullanmasını mı isteyecekler? 
Bu, global olarak mı verilecek? Bu sistem nasıl çalışacak? Biz, özelleştirme şümulüne aldığımız bu 
kuruluşların özelleştirme safhasındaki çalışmalarında eğer bu hususu açık seçik düzenlemezsek, 
engelleriz, zorlaştırırız, bunların şartları daha da kötüye gider; zira, bu kuruluşlarda insanlar çalışa
cak, maaş alacaklar, makineler çalışacak, aletler çalışacak, enerji sarf edilecek, birtakım şeyler ya
pılacak. Zaten, KİT'ler, verimsiz çalıştıkları için bu hale düştüler. Yani, burada, bir sayın bakanın 
yetkisini kullanmadaki gecikmesi, tereddüdü, şu veya bu sebeplerle, sistemin işleyişine atalet geti
ririz, zorluk getiririz, verimsizlik getiririz. 

Ben bunları arz etmek için söz aldım. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

20 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Esengün, bakın, buradaki son bir cümle, bir fıkra oldu. 

Madde üzerinde verilmiş 30 adet önerge vardır. Bu önergelerden 8'ini veriliş sırasına göre 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 20 hci maddesinin (B) 
bendinde yer alan "işletme birimlerinin" deyiminin bent metninden çıkarılmasını ve "işletme ve" 
deyiminin "işletmelerin" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Hasan Basri Eler Ali Dinçer H. Uluç Gürkan 
İstanbul Edirne Ankara Ankara 

Nami Çağan Hasan Akyol FaikAltun 
İstanbul Bartın Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 20 nci maddesinin (B) 
bendinde yer alan "işletme birimlerinin" deyiminin bent metninden çıkarılmasını ve "işletme ve" 
deyiminin "işletmelerin" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Refik Arslan Abbas İnceayan 
İstanbul Kastamonu Bolu 

Halit Dumankaya Mustafa Kılıçaslan 
İstanbul Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinin son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Ögütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Türkiye'deki bütün kuruluşlar için geçerli olan işlemlerden özelleştirmenin muaf ol
ması kaosa yol açabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı Kanun Tasarısının 20 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) 
bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Kuruluşların özelleştirme kapsamında oldukları sürece TTK ve Sermaye Piyasası 
Kanunundan muaf olması, diğer şirketler aleyhine olacağından, çıkarılması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan, "Türk Ticaret Kanunundan" ibaresinin, "ilgili mevzuattan" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ahmet Sezai Özbek Abdullah Kınalı 
Adana Kırklareli Hatay 

Sami Sözat Ali Yalçın Öğütcan 
Balıkesir Adana 

Gerekçe: Madde kapsamı genişletilmiş ve ortakların haklan daha geniş anlamda korunmuş 
olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan, "Türk Ticaret Kanunundan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sermaye Piyasası Kanunun
dan" ibaresinin, eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 

Gerekçe: Yapılan değişiklikle, yatırımcıların haklan garanti altına alınmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan, "Türk Ticaret Kanunundan doğan" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Ali Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 
Adana Kırklareli 

Gerekçe: Madde metninin kapsamı genişletilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasına "Türk 
Ticaret Kanunundan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bankalar Kanunundan" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Abdullah Kınalı Sami Sözat 
Adana Hatay Balıkesir 

Âli Yalçın Öğütcan Ahmet Sezai Özbek 

Adana Kırklareli 

Gerekçe: Maddenin kapsamı genişletilmiş olacaktır. 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Adana Milletvekili Turgut Tekin ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinin son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN^ Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

720 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 20 nci maddesinin (B) 
bendinde yer alan "işletme birimlerinin" deyiminin bent metninden çıkartılmasını ve "işletme ve" 
deyiminin "işletmelerin" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
(İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Diğer önerge de, imzalar ayrı olmakla birlikte aynı mahiyette olduğundan, ikisini 
birlikte oylayacağım. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Önergelere Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiş
tir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- "Önergeler" ne demek Sayın Başkan? 
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BAŞKAN- Efendim, aynı mahiyette olan; ama, imzaları ayrı olan iki önergeyi birlikte oyla
dım... 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) 
bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
" (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE ( Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Efendim, yoklama istemiştik... 

BAŞKAN- Efendim, maddenin oylamasında istemiyor musunuz?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Şimdi istiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Türk Ticaret Kanunundan" ibaresinin "ilgili mevzuattan" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Lütfen Sayın Başkan, bu önergenin oylamasında yoklama is
tiyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, iki önerge daha var; maddeyi oylarken talebinizi yerine getireyim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Hayır efendim, şimdi istiyoruz. 

BAŞKAN- Efendim, arkadaşlarımız hassaslar, "salonda yetersayı yoktur" diyorlar. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Şimdi, önergenin oylamasından evvel yoklama yapacağız efendim. 

Yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım : 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 

* Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?...Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Tekabbül ediyorsunuz. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Ahmet Feyzi înceöz?.. Burada. 

. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- 160'ı aşkın arkadaşımız vardır; Divana gelen kâğıtları da saymadım. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun 
Milletvekili İlısan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'in; 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 Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/1196,1/773) (S. Sayısı: 720) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Sözat'ın önergesine, Komisyon ve\Hükümet katılma
mıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Türk Ticaret Kanunundan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sermaye Piyasası Kanunun
dan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 
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BAŞKAN Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRÎ DOĞAN (Antalya)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Türk Ticaret Kanunundan doğan" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRÎ DOĞAN (Antalya)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının 20 inci maddesinin ikinci fıkrasına "Türk 
Ticaret Kanunundan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bankalar Kanunundan" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRİ DOĞAN (Antalya)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...,Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

20 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyeni er...20 nci madde ka
bul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, 21 inci maddeyi okutuyorum: 
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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 özelleştirmeye hazırlanma
sı, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli ve
ya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanun
ları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan 
ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazmina
tı ödenir. Ayrıca bunlara yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmet
leri özelleştirme fonundan desteklenerek ve finanse edilerek, öncelikle sağlanır. İş kaybı tazminatı 
ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş 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 Tazminatı 
ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır. Bu hesabın kullanılması ve desteklendirilmesinde 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 maddelerindeki 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 
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
nıldığım tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve bu
na ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını aylık olarak öde
meye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük tu
tarı üzerinden yapılır. 
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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 yetiştirilmeleri veya kendile
rinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin hakları 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 protokolle belirlenir. 

İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları kesintileri İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce ayrıca 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 tutarları, bu maddede 
öngörülen esas ye 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, 

BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adına Sayın 
Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul; buyurun. . 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özelleştirmenin sosyal boyutunu içeren, yapılacak işlem
ler sonucu işini kaybetmek, işsiz kalmak durumunda olan yüzbinlerce insanımızı ilgilendiren bir 
maddeyi müzarekere ediyoruz. Bu madde de, tasarının kilit maddelerinden bir tanesidir. Gönül is
terdi ki, ülkemizde işsizlik sigortası kurumlaşmış ve işler hale gelmiş olsun; ama, görülüyor ki, 
özelleştirme işlemleri sonucu işini kaybedebilecek yüzbinlerce kişiye, ancak bir iş kaybı tazminatı -
ödenmesi öngörülmüştür; fakat, madde düzenlenirken ve özellikle bu tazminattan yararlanacak ki
şiler ve işçiler tarif edilirken, maalesef, bir eksiklik yapılmıştır. 

Önce, "özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç)" denmek suretiyle, belli 
sayıda işçinin bu tazminattan yararlanamaması sonucu doğmuştur. 

Daha sonra, maddenin birinci fıkrasında sayılan, "tasfiye, kapatma, süreli ve süresiz durdur
ma, özelleştirmeye hazırlama" gibi nedenlerin tadadî olarak, sayılması yerine, "özelleştirme kapsa
mına alınma veya kanunda yer verilen işlemlerden herhangi birinin uygulanması" deyiminin yer 
alması, bu tadadi tariften çok daha isabetli olacak ve Özelleştirme işlemlerinden dolayı işlerini kay
beden işçilerin hemen tümü, bu iş kaybı tazminatından yararlanır hale gelecekti. 

Tasarı metnindeki birinci fıkrada yer alan bu tazminata hak kazanacaklarla ilgili tanımlama, 
aslında hak düşürücü ve onbinlerce işçiyi bu tazminattan mahrum bırakıcı niteliktedir. Çünkü, "bir 
hizmet aküne dayanarak çalışırken" tanımına yer verilmiştir. Bu tanım, belirttiğim sonucu doğu
racak bir tanımdır. Geçici işçi ve mevsimlik işçi adı altında bir veya birden fazla hizmet aktiyle 
süreli veya süresiz çalıştırılan onbinlerce işçi, bu tanımlamanın dışında kalmaktadır. Geçici işçi na
mı altında çalıştırılan, özellikle kamu kesiminde kıdemleri on seneyi aşan ve birbirini takip eden 
zincirleme akitlerle hizmetlerini sürdüren işçiler, bu tanımlama nedeniyle, işlerini kaybettiklerinde, 
tazminattan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. • , 
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Bu konuda verdiğimiz değişiklik önergesindeki tanımlama, çalışanların ve çalışmakta olanla
rın hepsini kapsayacak bir içerik taşımaktadır. Bu önerimize itibar edilmesini temenni ediyorum. 

Diğer taraftan, "hizmet akitleri tazminata hak kazanacak şekilde sona erenler" şeklindeki bir 
şart da, hak düşürücü bir şarttır. Hizmet akitleri tazminata hak kazanacak şekilde sona ermeyenler 
de olabilir. İşveren, ihbar önellerine uyabilir ve bu önel sırasında veya önelsiz olarak işverenin, 
tazminata hak kazanılmasını önleyecek bir gerekçeyi öne sürmesi halinde, bu özel tazminatın öden
mesinde hak kaybına sebebiyet verilebilir. Dolayısıyla, burada işten çıkarılacaklara yapılan işlem 
ve yapılacak ihbar konusundaki herhangi bir tutum değişikliği, yüzbinlerce işçinin, yine bu tazmi
nattan mahrum kalması sonucunu doğuracaktır. 

Kaldı ki uygulamada, özellikle zorla emekli edilen işçilerin varlığı gözetildiğinde, bir sigorta
lı işçinin, kadın ise 20 sene, erkek ise 25 sene çalıştıktan sonra, ancak kendi isteği ile emekli ya
pılabileceği halde ve bu kanun Meclisten geçerken, burada Hükümet adına, ancak bu istek sonu
cunda emekliye ayrılabilecekleri, teminat olarak, sorumuz üzerine beyan edildiği halde; uygulama
da, işverenler, 20 senesini dolduran kadın işçileri, 25 senesini dolduran erkek işçileri, emeklilik di
lekçesi vermeye zorlamışlar; aksi halde başka bir sebeple hizmet akitlerinin feshedileceği tehdidi 
altında, ellerinden bu dilekçeyi almışlardır. 

Nitekim, bağıtlanan toplusözleşmelerin öngördüğü, son olarak bu yılın son altı ayıyla ilgili 
toplusözleşmelerin dördüncü ödeme dilimiyle ilgili, enflasyon farkından doğan hak ödemelerinin 
Hükümetçe askıya alınması, çok daha ileri bir tarihe bırakılması ve en az yedi aydır ödenmemiş 
olması, bahsettiğim bu gibi işlemlerin yapılabileceğine delil ve zemin teşkil etmektedir. Bu neden
le, onbinlerce işçi, bu tazminattan mahrum edilebilir. Kaldı ki, işyerinin özelleştirme kapsamına 
alınması veya özelleştirme işlemlerinin yapılmasıyla iş ve çalışma şartlan veya işverenin değişme
si sonucu, işçinin kendisinin de hizmet akdini çözme hakkı vardır. . 

Eğer, özelleştirme sonucu iş ve çalışma şartları değişiyorsa, işveren değişiyorsa ve işçi, bu de
ğişiklikten gayri memnunsa, kendi hizmet akdini de çözme hakkını kullanmak durumundadır. Bu 
ahvalde de, bu tür işçiler, tazminattan mahrum kalmış olacaklardır ve iş kaybı tazminatından yarar
lanamayacaklardır. ' ' 

Maddenin birinci fıkrası üzerindeki değişiklik teklifimiz, arz edilen sakıncaları gideren bir içe
riktedir ve -müzakere edildiği zaman da fırsat bulursam arz edeceğim gibi- bu sakıncaları gider
diği gibi, kapsamı genişletmekte ve tam manasıyla, özelleştirme işlemlerinden dolayı işlerini kay
beden işçileri bu tazminata hak sahibi kılmaktadır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yer verilen iş kaybı tazminatına esas olacak günlük kazanç 
miktarının tespitindeki ölçü de haksız ve yetersizdir. Bu ölçü, ne işçinin çalışırken fiilen aldığı üc
ret esas alınarak tespit edilmiştir ne de iş kanunlarında yer alan tazminat kavramına uygun bir öde
me emsal alınarak, esas tutularak yapılan bir tespite dayalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerindeki miktarlar esas alınarak getirilen 
bu ölçü, kazanılacak hakla illiyet rabıtası olmayan bir ölçüdür; çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu
na kesilecek prim miktarı belli bir aylık tavanından kesildiği için, bu ölçü, ne fiilen alınan ücrettir 
ne tazminata esas bir ücrettir, bambaşka bir sigorta sisteminin prim kesilmesine esas ücretin ken
disidir; dolayısıyla, illiyet rabıtası yoktur ve ölçü de ayrıca yetersizdir. 
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Değişiklik teklifimizde, bu ölçü, İş Yasasının 14 üncü maddesinde belirlenen tazminatın gün
lük tutarına eşdeğerde ve tazminat kavramına uygun bir illiyet rabıtası kurularak tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, eğer ödenecek olan bir "tazminat" ise, bunun adı da iş kaybı tazminatı ise, ancak, ka
nunlarımızda yer alan ve "tazminat" kavramına uygun düşen bir illiyet rabıtasıyla bir ödeme ölçü
sü tespit edilmesi gçrekir. Hizmet sürelerine ve bu süre karşılığı verilecek iş kaybı tazminatı mik
tarlarına esas tutulan gün sayılarına ilişkin bir değişiklik, maalesef söz konusu edilmemiştir. Son 
altı yıl, kıdem konusunda kâfi görülmüştür ve bütün işçiler, iş kaybı halinde, bu altı yıllık kıdem
de âdeta eşitlenmiştir. 

Yine, tazminata hak kazanmayı düşüren ve onbinlerce işçinin mağduriyetine neden olacak bir 
tanımlamanın da, "hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdinin kesintisiz ola
rak devam etmiş olması..." şeklindedir. Böyle bir tarif, maalesef, çok ağır hak kayıplarına sebebi
yet verebilecektir. Aynı işverenin emrinde çalışmak^ özellikle kamu kesiminde mümkün olmaya
bilir; işçi, değişik işverenlerin emrinde çalışabilir; değişik işverenlerin emrinde çalışırken, 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Kul, devam edin efendim. 

EMİN KUL (Devamla)-...hizmet akdinin kesintisiz olarak devam etmesi de söz konusu olma
yabilir; kesintili olarak hizmet akdi devam edebilir; ama, bu tarif, maddede kaldığı sürece, özelleş
tirme işlemleri sonucu işlerini kaybedecek işçiler, maalesef, iş kaybı tazminatından yararlanama
yacaklardır. 

Kanun tasarısının 24 üncü maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerine, 
emeklilik hakkını hizmet süresi itibariyle kazandıkları tarihten itibaren iki ay içinde emeklilikleri
ni istemeleri halinde, emeklilik ikramiyelerinin yüzde 30 zamlı ödenmesi öngörülmüştür. Hizmet 
süresi itibariyle emeklilik hakkını kazanan ve/fakat yaş haddini beklemeksizin, aynı koşullarla 
emekli olmak isteyen işçilere ise bu hak tanınmamıştır. 

Emeklilik hakkını kazanmak, hizmet süresinin tamamlanmasıyla gerçekleşmektedir, birde yaş 
haddine ulaşılmakla gerçekleşmektedir; ama, Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışanlar, yaş had
dine gelmeksizin, sadece hizmet süresini tamamlamış olmakla emekliliklerini istediklerinde, kıdem 
tazminatlarını yahut da emeklilik ikramiyelerini yüzde 30 zamlı alabilmekte, ama aynı statüde ça
lışan; fakat, başka bir sosyal güvenlik kurumu iştirakçisi olan işçiler, bu ahvalde alacakları tazmi
natları itibariyle herhangi bir artışa layık görülmemişlerdir. Bu nedenle, değişiklik tekliflerimizin 
dikkate alınmasını ve maddede yer alan, işçiler aleyhine tecelli eden çok ağır haksızlıkların ve on
binlerce işçinin, maddenin kapsamına, tariflerine dayanarak bir hak kaybına uğramasının önlenme
sini önemle istirham ediyorum. 

Ayrıca sakatlarla ilgili herhangi bir özel düzenleme de yapılmamıştır. Sakatların özelleştirme 
sonucunda işlerini kaybetmeleri halinde, tekrar istihdamları kolay değildir ve hatta, kamu kesimin
de getirilen zorunluluk itibariyle dikkate alınırsa, ortada kalacakları apaçık meydandadır. Bunlarla 
ilgili özel hükümler düzenlenmesi ve maddeye eklenmesi gerektiği kanaatindeyim; bu konuda da 
verdiğimiz önergelerin müzakeresi sırasında görüşlerimizi arz edeceğim. 

Genel olarak, bellibaşlı değişiklikleri içeren tekliflerimiz vardır. Onbinlerce işçinin mağduri
yetini önleyecek ve özelleştirme işlemlerinin sosyal boyutunun sonuçlarını kendi mantığı içinde 
belli bir ölçüde hafifletecek olan bu tekliflerimizin önemle dikkate alınınasını istirham eder, saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Sayın Cevat Ayhan, Refah Partisi Grubu adına... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkan, çok kısa bir açıklama yapma
ma müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica edeceğim... 

Sayın Bakan bir açıklama yapacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşımızın ileri 
sürdüğü fikirlere uymak mümkün değildir, kabul etmek mümkün değildir. 

Tasarının 21 inci maddesi, bugün Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında, işçilerimize getirilecek 
maksimum tazminat ve hakları temin çden, garanti altına alan bir maddedir. Üç önemli konuda bu 
düzeltmeyi yapmak mecburiyetindeyiz: 

Her şeyden önce, iştiraklerin hariç tutulması, eşyanın tabiatından doğan bir husustur. Değerli 
arkadaşımızın da bileceği gibi, iştirakler, kamu hissesinin yüzde 50'den aşağı nispette bulunduğu 
müesseselerdir. Buradaki iştiraklerde hâkim olan, zaten özel sektördür, özel sektör kuruluşudur. Bir 
örnekle açıklayayım: Yüzde 10 hissesi kamuya ait olan bir iştirakin, bir işletmenin, hisse senetle
rinin satışıyla özelleştirilmesi söz konusu değildir; çünkü, bizatihi iştirak, zaten bir özel sektör ku
ruluşudur. İştiraklerin bu kapsam dışında tutulmaları, adaletin ve hakkın gereğidir. 

Sakatlar konusunda, maddede gayet kesin, lehe düzenlenmiş hükümler vardır. Fonlardan, ye
niden meslek edindirme, eğitme, öncelikle işe alma gibi konular tanzim edilmiştir. Bu bakımdan, 
sakat işçilerimiz konusunda da arkadaşımızın söylediği endişelere katılma imkânına sahip değiliz. 

İşçinin, haklı nedenlerle iş hakkım feshetmesi konusuna gelince: Değerli arkadaşımız "eğer, 
işçi, haklı nedenlerle iş akdini feshederse, iş kaybı tazminatına müstahak olamamakta" demektedir. 
Halbuki, 21 inci maddenin ikinci fıkrasını, arkadaşımız, bir kere daha lütfeder okursa "hizmet akit
lerinin, haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri ta
rafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar, bu kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden 
yararlanırlar" hükmünü getirmiştir. 

Bu maddenin kapsamına, bu kanun tasarısının tanıdığı iş kaybı tazminatı hakkının dahil oldu
ğunda; şek ve şüphe yoktur. 21 inci madde, işçilerimizin tüm haklarını ve işten çıkarılmaları ha
lindeki tüm kayıplarını tazmin eden ve işçinin fevkalade lehine olan hükümleri içeren bir madde
dir. 

Arkadaşımızın endişelerine katılmak mümkün değildir. 21 inci maddenin içeriği iyice tetkik 
edildiğinde, söylenen endişelerin geçersiz olduğunu belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanın buyurduklarının birçoğu, kendisinin 
inandığı şeylerse, bir diyeceğim yok; ama, şunu hatırlatayım: Söylediklerinin kısmı azamîsi, mad
denin gerçeklerine uymamaktadır. Söylediğim gerçekler, maalesef, Sayın Bakanın izahatıyla çatı
şıyor. 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, 21 inci madde çok açıktır. 
Tabiî, Yüce Meclise, inanarak ifade ediyoruz; bunun aksi düşünülemez. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 720 sıra sayılı kanun tasarısının, 21 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 21 inci maddesi, iş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer hizmet
lerin verilmesiyle ilgili hususları düzenlemektedir. 

Maddenin birinci paragrafında, iş kaybı tazminatı tarif edilmekte; iş bulma, meslek geliştirme, 
meslek edindirme ve yetiştirme hizmetlerinin verileceği ifade edilmekte. 

İkinci paragrafında ise, sermayede kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesinden veya ano
nim şirkete dönüştürülmeyenlerin devir ve teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde işten çıkarılan
lara veya haklı sebeplerle kendisi işi terk edenlere tazminat ödenmesi ve bu hizmetlerden onların 
da faydalandırılması hükmü getirilmekte. 

Maddenin üçüncü paragrafında ise, tazminatın, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek özel 
tahsisli kaynaklardan, yani kredilerden karşılanacağı ifade edilmekte ve tazminat ödemeyle ilgili 
olarak da İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün görevlendirildiği belirtilmektedir. 

Dördüncü paragrafta da, tazminata esas olan ücret tarif edilmekte, bunun için 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerindeki günlük kazancın esas alınacağı ifade edil
mektedir; ancak, tasanda, "günlük net kazanç" denmekte, halbuki 506 sayılı Kanunun 77 ve 78 in
ci maddelerinde ise, net kazanç tarifi yoktur, günlük kazanç tarifi vardır. 

Ben, burada, tabiî, bunu özellikle ifade ediyorum; yani, günlük kazancın hesabında net kazanç 
esas alınacaksa, o zaman vergi ve sigorta primleri düşülecek, işçinin eline geçen miktar esas alına
caktır; eğer böyle değil de, günlük brüt kazanç esâs alınacaksa, bu farklıdır Bunlar da açıklığa ka
vuşturulması gereken hususlardır. 

Yine, dördüncü paragrafta, azamî 2 200 gün çalışmış olan bir işçiye de 240 günlük tazminat 
ödenmesi ve aylık olarak bu tazminatın ödenmesi hükmü getirilmekte. 

Diğer paragraflarda ise, yine, bu husustaki diğer düzenlemeler ve müteferrik hususlar izah 
edilmekte, getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî burada hemen dikkati çeken bir husus var: Türkiye, 1994'te, fev
kalade ağır bir iktisadî kriz içindedir ve şartlar fevkalade ağırdır. Hatırlarsanız, 1994'ün ilk yansın
da -şubat, mart, nisan aylarında, özel sektörden, binlerce, yüzbinlercc işçi işten çıkarılmıştı ve 
Meclisin gündemini teşkil etmiş, efkârıumumiyeyi de meşgul etmişti; hâlâ da özel sektörde kapan
malar, tasfiyeler devam etmektedir. Özel sektör, iktisadî şartlar sebebiyle tasfiye ettiği işçilere her
hangi bir işsizlik tazminatı ödemezken, biz, tabiî, devleti yönetenlerin kendi beceriksizlikleri se
bebiyle, KİT'leri getirdikleri durum sebebiyle, burada işsizlik tazminatım ödüyoruz. Bu, özel sek
törde ve kamu sektöründe çalışan işçiler için çifte standart olmaktadır. Ayrıca, Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırı bir husus olduğunu da burada ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, işçi, işsizlik ve tazminat istemiyor; işçi, iş istiyor. Nitekim, Hükümetin, 
kapatmayı kararlaştırdığı, Kırşehir'de, Karabük'te, Zonguldak'ta, Adapazarı'nda çeşitli fabrikala-
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rın işçileri ve o.bölgenin halkı,' kapanma neticesinde o şehirlerde meydana gelecek işsizlik ve ik
tisadî faaliyetlerdeki gerileme sebepleriyle -esnafıyla, emeklisiyle, memuruyla, işçisiyle- fevkala
de mustarip halde ve galeyan halindedir. Daha iki gün önce Karabük'teki olayları, tepkileri hep be
raber seyrettik ve gördük. 

Muhterem arkadaşlar, hemen şu hesaba bakmak gerekir: Tabiî, bugün kamu kuruluşlarında ça
lışan personele baktığınızda, bu personel, memurları hesaptan çıkardığınız zaman, işçi olarak, tak
riben 450 bindir; yani, özelleştirme programı tam uygulanırsa, 450 bin kişinin işten çıkarılması, iş
siz kalması ve bunlarla ilgili tazminat ödenmesi gerekecektir. Tazminat, sosyal sigortalar primine 
esas olan üst tavandır. Buna göre bir hesap yaptığınız zaman, tazminat fazla bir şey tutmamakta
dır; ama, çıkaracağınız işçiler için, diğer taraftan kıdem tazminatı ödeyeceksiniz ve bu kıdem taz
minatını da hesapladığınız zaman, ben, burada vakit kaybı olmasın diye, hesabın tafsilatına ve te
ferruatına girmiyorum; ama, şöyle bir hesap yaptığınız zaman -ki, hesabım nete yakın bir hesaptır, 
kabulleri de, makul kabullerdir- 4 milyar 340 milyon dolar mertebesinde kıdem tazminatı ve işsiz
lik tazminatı ödemeye mecbur kalacağız; yani, fabrika kapatmak için, 4 küsur milyar liralık tazmi
nat ödeyeceğiz. Bu, Türkiye'nin ne büyük bir felakete maruz kaldığını göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz senelerce, Türkiye olarak, yatırım yapmak için, fabrika kurmak için 
borç aldık ve buna üzüldük. Niye, memleket, yatırım mallarını, makinesini, teçhizatını kendi işçi
siyle, ustasıyla, mühendisiyle imal etmesin de, her yıl milyarlarca dolan, dışanya, ithalat için öde
yelim diye, yatırım malları sanayiini geliştirmek için -KİT'ler bunun içinde çok büyük ağırlıktadır, 
şeker fabrikalarıyla, demir çeliğiyle, makine kimyasıyla vcsairesiyle-yüz milyarlarca dolan sene
lerce ödedik, bu tesisleri kurduk. Şimdi, bunlan kapatmak için, sadece işçilik tazminatım karşıla
mak için 4.5 milyar dolar mertebesinde; borç alacağız ve bu parayı fabrika kapatmak için ödeye
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, fabrika kapatmak için borç alıyoruz, maliyeti de bu. Peki, bu 
özelleştirme neden oluyor? Sayın Başbakan, değerli milletvekilleri arkadaşlarımızı birkaç haftadır 
geç saatlere kadar burada tutarak bu özelleştirmeyi neden yapıyor? Defaatle kendileri ifade ettiler, 
bugün akşam haberlerinde yine vardı, "efendim, özelleştirme gelirlerini halka tahsis edeceğiz." Ha
yır, Sayın Başbakan doğru söylemiyor. 

Bakınız, burada elimde, bugün Türkiye'de bulunan Amerika Büyükelçisi Mark Grossman'ın, 
21 Eylül 1994'te Amerikan Senatosu Dış ilişkiler Komisyonunda sorgulanmasıyla ilgili müzakere 
zabıtları vardır. Biliyorsunuz, Amerikan Senatosunda, üst makam görevlileri, büyükelçiler sor
gulanır, "hearing" dedikleri bir program içinde, senatörler tarafından kendileriyle karşılıklı müza
kereler yapılır ve ondan sonra onların tayini tasdik edilir. Orada Senatör Biden soruyor, -tabiî, ey
lül ayındaki fotoğrafa göre ve diyor ki : "Peki, Sayın Büyükelçi, Türkiye'de, Hükümetin sert ted
birleriyle, enflasyon bir ölçüde, cüzî olarak geriledi -tabiî, bugün için söylemiyor, bugün enflasyon, 
aylık yüzde 9-10 mertebesinde devam ediyor- Türkiye'nin yapması gereken iki mühim şey var; 
bunlardan biri özelleştirme, biri de vergi reformu; bununla ilgili bir hareket görmüyoruz; yani, 
Dünya Bankası ve Amerika Birleşik Devletlerine karşı Türkiye'nin, 1995'te dış borç ödeme 
krizine düşmemesi için, özelleştirmede ciddî bir görüntüyü, ciddî bir tavın ortaya koyacağı bir 
'declaim', yani nihaî bir tavrı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine empoze edecek misiniz?" 
Büyükelçi Sayın Grossman, diplomatik bir üslup içinde, gayet kibar "Türkiye Hükümeti, kendi 
meselelerini kendi takdir eder; ama.." 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Kibar konuştuğunu nereden biliyorsunuz, siz de mi oradaydınız? 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Size takdim ederim, İngilizcesi de var, burada; değerlendirir
siniz; ben, sizin ıttılaınıza arz ediyorum. 

Büyükelçi "ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kendi meselesini bilir; ama, ben, şüphesiz 
ki, şuna inanıyorum: Çiller ve onun beraber olduğu, ekonomiyi yönettiği ekip, Amerika' daki ve 
Senatodaki bu havayı da gayet iyi hissederler" diye, aba altından sopa gösteriyor, Yani, şimdi, 
değerli milletvekili arkadaşlarımıza baklava ikram ederek, meyve ikram ederek, yemek vererek, 
Sayın Başbakanın burada çıkarmak istediği kanun, esnafa, işçiye, halka, köylüye değil; 1995'te 
ödenecek 11 milyar dolar borç var, bu krizi aşmak içindir yani, yetmiş sene biriktirdik, fabrikaları 
kurduk, elin gâvuruna milyarlarca döviz ödedik, getirdik; şimdi satarak borç ödeyeceğiz, bu iflasın 
belgesidir; bu, Türkiye üzerindeki baskıdır, bu, Hükümetin, Türkiye'yi, âdeta Tanzimat Dönemin
de, düveli muazzamanın büyükelçilerinin Babıâli üzerindeki baskılarına benzer bir baskı altına 
soktuğunun işaretidir. Bunu da çok muhterem milletvekili arkadaşlarımızın dikkatine arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, yani, niyet, özelleştirme, ekonomiyi verimliliğe kavuşturma değil; 
niyet, dışarıdan gelen borç baskısı sebebiyle, bunları satıp dış borçları ödemedir; bir iflas kanunuy
la karşı karşıyayız ve bunu yapan Hükümet, suçlu hükümettir: "Suçlu, ayağa kalk" diyorum! Üç 
senede Türkiye'yi bu noktaya getirdiniz! Türkiye'nin iktisadî tarihini yarın tetkik edecek olanlar, 
hakkınızda bu hükmü açık seçik ortaya koyacaklar. (RP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyetin yetmişbirinci yılında, yetmiş yılda inşa ettiğimiz bu tesisleri ele peşkeş çekmek 
için çıkarılan bu kanun, sizin için İktidarınız için büyük bir ayıptır! Biz, bu ayıptan sizi kurtarmak 
için Refah Partisi Grubu olarak mücadele ediyoruz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Korktuğunuzdan... 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Yarın kimin haklı olduğunu hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, size bir şey söyleyeyim, bakın... 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım. 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Bağlıyorum Muhterem Başkan. 

Üç dört gün önce Sayın Başbakan, bakanlar, değerli milletvekili arkadaşlarımız -inhisarı 
olarak İktidar grubu- İsrail'e gittiniz; ne gördünüz? 1948' de, çöl üzerinde kurulan bir İsrail Dev
leti, tarımda, sanayide, teknolojide, ihracatta kat kat Türkiye'nin önündedir. 3 milyon Yahudi'nin 
yaptığı bu, elli yıldan beri Türkiye'yi idare eden taklitçilerin de Türkiye'yi getirdiği nokta budur! 
Gelin bunları tartışalım, bu suçluları ortaya çıkaralım. On yılda memleketi batırdınız. İşte, bu 
kanun da bunun tescilidir. Her platformda bunları da tartışmaya hazırız. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Siz neredeydiniz; siz de yönetimdeydiniz! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Buyurun siz konuşun. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Getirin de beraber konuşalım. 
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BAŞKAN- Efendim, gecenin bu geç saatinde karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Topçu, ikinci sırada, kişisel söz talebiniz var; grup adına da söz istiyor musunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Evet efendim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Topçu. 

DEVLET1 BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, sayın konuşmacının değer
lendirmelerine iştirak etmek mümkün değil. Ayrıntıya girmeyi de burada zait addediyoruz; ancak, 
10 uncu maddenin sondan bir evvelki fıkrasını, daha dün gece burada uzun boylu müzakere ve 
münakaşa ettik. 

"Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılmaz ve bu fondan, Kamu Ortaklığı Fonu 
hariç herhangi başka bir fona aktarma yapılmaz "hükmü varken, buradan elde edilen paralarla, büt
çenin borçlarının başka yere peşkeş çekildiği nasıl iddia edilebilir?!. Daha dün müzakere ettik... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bütçe kanunu var Sayın Başkanım. 

DEVLET BAŞKANI ALİ SEVİCİ EREK (Tokat)- Bu bakımdan, böyle, gayet açık ve net 
müzakere ettiğimiz, bilinen konuları tam tersi bir şekilde ifade etmenin bu müzakerelere ne derece 
yarar sağlayacağını, doğrusu, düşünmek istemiyorum. 

Arz ederim efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, Sayın Bakanımız hatırlayacak olurlarsa, Bütçe 
Kanunu geçerliliğini muhafaza ediyor; bu konuda, Maliye Bakanı yetkili kılmıyor. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Onun da cevabını dün arz ettik Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN-Tabiî, tabiî... 

Sayın Topçu, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bu özelleştirme konusunda, siyasî partilerin değişik görüşlere sahip olması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Biz, bunu, Doğru Yol Partisi olarak doğal karşılıyoruz. Bizim, bu konuda parti görüşlerimiz 
var, diğer partilerin de görüşleri var; saygıyla karşılıyoruz. Yalnız, üç beş gündür devam eden bu 
özelleştirme görüşmeleri sebebiyle, özellikle Refah Partili arkadaşlarımız, öteden beri alışagel
diğimiz sözlerini, bu kürsüde, her vesileyle tekrar ediyorlar; işte "on yılda memleketi hatırdınız", 
bize dönüyorlar "üç yılda memleketi hatırdınız", "siz taklitçisiniz"... Tabiî, ben aslında, buraya çok 
ulvî bir şey için çıktım, Refah Partisi sözcülerine cevap vermek için çıkmadım. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-Veremezsiniz ki... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Yalnız, Mecliste çok genç arkadaşlarımız var. O arkadaş
larımız... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-Veremezsiniz ki!.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Acele etme canım! Ne söyleyeceğimi biliyor musun; şimdi 
vereceğim, şaşıracaksın. 
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Mecliste genç arkadaşlarımız var; bu arkadaşlarımız bilemeyebilir; onlar yaşamadılar. Biz, 
sizin, 1980 öncesindeki iktidarlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletini nasıl batırdığınızı biliyoruz; 
onu başkalarına söyleyin. (DYP sıralarından alkışlar) Biz, sizin nasıl batırdığınızı biliyoruz, ne yap
tığınızı da biliyoruz. (RP sıralarından gürültüler) 

AHMET DERİN (Kütahya)- Bırak be, çirkeflik yapma oradan. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Onun için, ikide bir buraya çıkıp...(RP sıralarından gürültüler) 

AHMET DERÎN (Kütahya)- Çirkef herif !.. 

BAŞKAN-Lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Canım, biz sizi dinliyoruz... Niye yani, batırdığınızı söyleyince, 
hemen, birden alevleniyorsunuz?!. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Nerede batırmışız?!. . 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Aman canım, biz, bu memlekette Hoca'yı, o filmi 2 defa sey
rettik. İsterseniz gelin, o dönemleri konuşalım burada. Hadi gelin konuşalım; açın bir gün, 
konuşalım!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Konuşalım!... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Başkasına lüzum yok, ben yeterim size. (DYP sıralarından al
kışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Başbakan, Demircl'di bir defa. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- İkide bir buraya çıkıp "hatırdınız" diyorsunuz; yok canım, siz 
çıkardınız(!) (RP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Siz getirdiniz bizi buralara; memlekette iflas etmiş, şirketler, 
şahıslar. 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... Lütfen... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Siz, bize çatıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Şimdi, canım, siz bize çatarken biz size bir şey diyor muyuz?!. 
Siz de bize tahammüllü olun canım! 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Tamam da, yani, ne söyledin?!. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, ben buraya, aslında, demin dediğim gibi, ar
kadaşlarımıza cevap vermek için çıkmadım... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Zaten veremezsin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ama, artık bu kabak tadı verdi "taklitçi", "battı çıktı" falan... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Arkadaşlarımız da zaman zaman bunu hep gülümsemeyle kar
şılıyor; onun için, birkaç söz söyleyeyim dedim. Aslında buraya çıkışımın sebebi şu: Sayın 
Bakanımız da izah ettiler; ama, ortada çok ciddî bir olay var Ortadaki ciddî olay şu: Anayasanın 61 
inci maddesi sakatların gözetileceğini, onların durumuna göre gerekli tedbirlerin alıncağını amir-

- 2 0 0 -



T.B.M.M. B : 32 10.11.1994 O : 5 

Öteden beri de Türkiye Cumhuriyeti rejiminin nitelikleri arasında sosyal devlet ilkesi var. Sos
yal devlet ilkesi, sadece Anayasaya yazılmakla yürüyen bir ilke değildir; tatbikatların olması lazım
dır. Bizim geçmişimiz olan, yani, babamız durumundaki, dedemiz durumundaki Demokrat Parti ve 
Adalet Partisi döneminde, bu yönde aldığımız çok güzel kararlar var; 65 yaş aylıkları, Sigortanın 
kuruluşu, Bağ-Kur'un kuruluşu v.s. Şimdi, bir de yasa var. Bu yasa, yüzde 2 nispetinde, her kurum
da sakat çalıştırılmasını amir. Ancak, bugüne kadar bunlar tam olarak sağlanabilmiş değil; müey
yidesi hafif. Adam 500 bin lirayı veriyor, sakatı çalıştırmıyor. Sakatların çalışabildikleri, bugün 
için, yani, el avuç açmadan -hani biz hep deriz ya dua ederken, Yarabbi, bizi muhannete muhtaç 
etme diye- kimseye muhtaç olmadan çalışabildikleri tek kurum ya da kurumlar silsilesi, devletin 
elindeki bu müesseselerdir. 

Şimdi, Sayın Bakanımızın söylediği doğrudur; 21 inci maddeyle tazminat falan veriliyor; ama, 
siz bunu satsanız da, ortak da etseniz, tümden kapatmadığınız sürece bu müesseselerde sakat çalış
tırmak zorunda mısınız; zorundasınız; kanun böyle diyor. O halde, bu insanların eline "işini kay
bettin, al şu tazminatını" deyip, yeniden iş kurma imkânı olmayan bu insanlara, kendi işini kurup 
yürütme yapma imkânı olmayan, görme özürlü, işitme özürlü, yürüme özürlü gibi insanlara, ben 
vazifemi yaptım diyemezsiniz. Sosyal devlet, bunlara sahip çıkılmayı gerektirir. 

Değerli arkadaşlar, bir ülke, çocuklarına, küçük çocuklarına, yetim çocuklanna, sakatlarına, 
yaşlılarına bakmıyorsa, o ülkenin sosyal bir ülke olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sakatlık da, 
sadece doğuştan meydana gelen bir şey değil. Şuradan çıktığımız zaman, hangimizin, sakat kal
mayacağına dair garantisi var?!. Her gün, trafik kazalarında, iş kazalarında binlerce insan sakat 
kalıyor. Binaenaleyh, sakatlık meselesi, sadece sakatların değil sağlamların da meselesidir. 

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde sakat var. Mademki, yarın bunlar başkalarına devredilmiş ol
sa bile, hisse senetleri çıkarılarak başka özel kurumlara hissedar etmek suretiyle onların da eline 
geçmiş olduğu zaman, bu Kanun yürürlükte olduğuna ve onlar da bu yüzde 2 nispetinde sakatları 
çalıştıracağına göre, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde sakatlarla ilgili bir düzenleme yapılması, 
bana göre, bir Anayasa emridir ve sakatlıkla ilgili mevcut Kanunla ilgilidir. O Kanun dikkate 
alınmadan bu düzenlenmiş. İşe almışsınız; görmüyor, bir santralın başında hayatını kazanmaya 
çalışıyor; on yıl olmuş, al şu tazminatını git kendine iş bul... Ne yapsın, kendine santral mı kursun? 
Santralda telefon bağlayan ya da bilemen kimin sekreterliğini yapan bir âmâ nerede çalışacak, 
nerede iş kuracak?!. İş kurabilse zaten size gelmez. Ben çoğunu tanırım, sizler de tanırsınız; çok 
onurlu insanlardır; iş kurabilecek olsalar gelmezler. Onun için, sanıyorum burada hepinizin his
lerine tercüman olarak konuşuyorum; bu 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde sakatlarla ilgili öner
gelerimiz var. Bu önergeler doğrultusunda bir düzenleme yapılırsa, bu insanlara hem sosyal dev
let ilkesi gereği hem insanlık gereği hem inancımız olan yüce dinimizin gereği ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Türk halkının basiretini temsil etme özelliği gereği -biz burada Türk Halkının 
basiretini temsil ediyoruz- bu düzenlemelerin yapılmasına hem Hükümetimizin hem Komis
yonumuzun ve hem de değerli arkadaşlarımızın oylarıyla katılmalarını arz ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerimden alınan arkadaşlarımıza da, 
-. kendilerini incitmek için söylemediğimi ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın Hacaloğlu?.. Yok. 

Sayın Gürkan?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sataşma var Sayın Başkan. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkanım, 1970'li yıllardaki iktidar dönemimizde 
Türkiye'yi batırdığımızı ifade etti. 70 inci maddeye göre, makul bir uslüp içerisinde, kısa bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, gecenin şu saatinde karşılıklı konuşmayalım lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- O zaman Refah Partisi yoktu, Millî Selamet Partisi vardı. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Çok kısa... Sayın Başkan, çok kısa... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Efendim, Sayın Başkanım, bir şey söyleyeyim mi? 

BAŞKAN- Sataşma kabul etmiyorum, söz veremem efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sataşma var Sayın Başkan. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sadece iki rakam vereceğim. 

BAŞKAN- Efendim yerinizden ifade edin. 

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

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Yerimden, iki noktaya değinmek ve Sayın Topçu'ya şunu 
hatırlatmak istiyorum: Sayın Topçu'nun 1970'li yıllardaki MSP İktidarı döneminde Türkiye'yi 
batırdığımıza yönelik iddiaları doğru değildir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Siz o zaman yoktunuz daha. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- 1974-1978 yılları arasında koalisyon ortağı olduk ve bakın, 
rakamlar ortada; et üretimi 125 bin tondan 625 bin tona çıkmıştir, buğday üretimi 10 milyon ton
dan 18 milyon tona çıkmıştır, dolar, dört yıl boyunca 14,5 lirada sabit kalmıştır. Türkiye'deki iş
sizlik grafiğine bakın, işsizlik oranının en düşük olduğu yıllar 1974-1978 yılları arasıdır. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Şener, teşekkür ederim. 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bu yasa 
tasarısını tartışırken doğru zeminde tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan da-belki üs
tüme vazife değil ama- biraz önce yapılan bir tartışmaya katkı anlamında değil; ama, düzeltme an
lamında bir şey hatırlatmak istiyorum. Sayın Ayhan, bu özelleştirmede, sağlanacak gelirlerin borç
ların tasfiyesine gideceğini söyleyince, Sayın Bakan "hayır, 11 inci maddede başka fona aktarma 
yapılmaz, bütçeye kaynak olarak kullanılmaz" dedi. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-10 uncu madde. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Evet, 10 uncu madde. 

Dedi; ama, bu yasa tasarısının bir geçici 8 inci maddesi var. Henüz bu maddeye gelmedik; 
daha sonra geleceğiz.'Yalnız, KİT'lerin borcunu ödemeyi tescil ediyor. "Kamu Ortaklığı Fonunun 

- 202 -



T.B.M.M. B : 3 2 10 .11 .1994 0 : 5 

kullamm alanları ile ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdare
si tarafından yüklenilmiş bulunan borçlar, ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fonundan ödenir. 
Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân bulunamaması halinde söz konusu borçlar Özelleştirme 
Fonundan karşılanır" deniyor. DPT verilerine göre, halen özelleştirme kapsamında olan 18 kamu 
kuruluşunun, yalnız ve yalmz 1995 yılı için borç faiz ödemeleri 84 trilyon lira; bu para, özelleştir
me gelirlerinden gidecek. Doğru zeminde tartışalım, bir düzeltme olsun diye söyledim. 

Değerli milletvekilleri, bu özelleştirmeyi niçin yapıyoruz; KİT'ler verimli çalışmıyor, bu işlet
meleri verimli hale getirelim diye bir iddiamız var. Bunlar ekonominin sırtında kambur, bu kam
burdan kurtulalım diye bir iddiamız var. Personel, istihdam politikalarıyla ilgili olarak da bir sürü 
eleştirimiz var. Diyoruz ki; "kadrolar şişmiş, kalabalık, KİT'lerde, bir kişinin yapacağı işi birden 
çok kişi yapıyor, gerekirse 3-4 kişi yapıyor" Bu iyi, hoş; ama, ortada, bir de, halen -şu an- fiilen 
devam etmekte olan, devlet kadrolarını şişirme eylemi var. 

Bakın, geçenlerde canlı bir örneğini yaşadık. Eğer, bir yanılgım varsa, Sayın Sağlık Bakanı da 
buradalar, beni düzeltsinler. Bir tasan sunmuştu; yanılmıyorsam, Sağlık Bakanlığının taşra teş
kilatına 11 500 yeni kadro ihdası istiyordu. Bu, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna geldi. Benim 
basından izlediğim kadarıyla, Sayın Bakan, gayet sorumlu bir şekilde takdimini yaptı; 11 500 yeni 
kadro ihdası... Hemen itiraz... Yetmez bu. Bir sayın eski bakan 500 tane hizmetli ve şoför gerek
tiğini söylemiş. Sayın Bakanın haberi yok böyle bir ihtiyaçtan; ama, bir sayın eski bakan 500 hiz
metli diyor. O ilave... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yalnış anlatıyorsun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Düzeltin efendim; basından okuduğum kadarıyla dedim. 
Tercüman gazetesi... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Şoför ilavesi yok; yanlış söylüyorsun; Plan ve Bütçe Komisyonun
da var. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Peki, komisyonu düzeltin; yani -dediğim gibi- yanılgım 
varsa düzeltin. Bir yerde var, kadro şişiyor. 

Sonunda, örneğin, bu kadro işi bir açık artırmaya çıkmış, 6 209 kişi artmış. Sayın Bakan, taş
ra teşkilatı için 11 500 kişi istiyor; kadro şişiyor şişiyor, 6 209 ilavesiyle 17 709'a yükseliyor. 
Mesela, sağlık meslek liseleri için Sayın Bakanın talep ettiği kadro 3 bin; orada 4 bine çıkıyor. 

Şimdi, bakın, devleti küçültmek iddiasındayız... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bir sürü sağlık ocağı var. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Efendim, bir sürü sağlık ocağı var hepsi tamam; ama, her
halde neye ihtiyaç olduğunu en iyi Sayın Bakan bilir. 11 500 kişi için... 

HACI FİLİZ (Kırkkale) - Yanlış söylüyorsun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Yanlış varsa düzeltin; ama, 11 500 kişi olarak talep edilen 
Sayın Bakanın kadrosunu 17 709'a yükseltiyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - ... 6 209 adet artırıyorsunuz. 

Şimdi, bir yandan devleti küçültme iddiası, bu devleti küçültme iddiası içinde, biraz önce sayın 
eski bakanın söylediği gibi, gerekirse sakatları da mağdur edecek bir işsizlik furyası, çok kısa 
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vadeli tazminatla geçiştirme iddiası, bir yandan da, ele fırsat geçince devlet-kadrolannı şişirme ey
lemi! Bunu anlamak gerçekten güçtür, kolay değildir. Buna "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" 
denir. Bunu yapmayalım; yani, devleti küçültmekse küçültmek büyültmekse büyültmek; ama, bir 
istikrar bulalım. 

Sağ olun. ' * 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 

EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, madde üzerinde grup adına yapılan konuşmalardan sonra, sayın bakanların 
konuşmalara cevap vermesi gibi bir usulün olup olmadığını bilmiyorum; ama, Sayın Bakana çok 
büyük saygım var, kendileriyle yakından da ilişkim var; fakat, kendilerinin yanıltıldığı kanaatin
deyim; hemen izah edeyim. 

Bahsettikleri fıkra, özel bir fıkradır; esas tarif, maddenin birinci fıkrasında yapılmıştır. Kimler 
bu tazminata hak kazanacak ve hangi şekilde hak kazanacak, maddenin birinci fıkrasında düzen
lenmiştir. Bahsettiğiniz fıkra özel bir fıkradır ve kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi halini 
tarif eden özel bir fıkradır. Bu fıkranın aslında burada yeri dahi yoktur. Verdiğimiz önergeyi in
celerseniz, bu fıkranın işlevi kaldırılmıştır ve teklif ettiğimiz şekilde, maddenin birinci fıkrası 
revize edilmiştir. Dolayısıyla, burada " işçinin her türlü hakkı karşılanıyor " gibi bir beyanınız 
sadece bu fıkraya dayanılarak söylenmişse, yanlıştır. 

Evvela onu düzeltmek isterim. 

İkincisi; bakınız, bu tazminatı öderken ölçü olarak ne işçinin fiilen çalıştığı zamanki gerçek 
ücretini alıyorsunuz ne de iş kanunlarında tazminat kavramıyla rabıtası kurulabilecek bir ücreti esas 
alıyorsunuz, hiç alakasız bir bazı, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim kesilen tavanı esas alıyor
sunuz. Bu o kadar oynak bir tavandır ki, 132 bin liradan başlayıp çeşitli miktarlara kadar yük-
selebilen, 139 bin liradan 243 bin liraya kadar değişebilen ve l'er lira l'er lira, 3'er lira 3'er lira 
değişebilen, çeşitli kademeleri ihtiva eden bir prim kesilme tavanı ve esasıdır. Böyle bir. ücreti bu 
ödenecek tazminata esas alırken, nasıl "işçinin her türlü hakkı vikaye edilmiştir" diyebiliyorsunuz; 
dememeniz lazım; ama, şunu diyebilirsiniz; kudretimiz bu kadardır. Ölçü, herkese göre değişebilir. 
Ben bir işçiyim, bana göre bu ölçü azdır, siz devleti yönetiyorsunuz, belki bu ölçü sizin için lim
ite gelmiş bir ölçüdür. Fakat, cevap verirken, bir takdire dayalı olarak değil, burada baz alınan üc
retin hangi illiyet rabıtası kurularak baz alındığını ortaya koymanız gerekir. İşçiye, ne aldığı fiilî 
ücret üzerinden bir tazminat ödüyorsunuz ne de iş kanunlarında tazminat kavramıyla illiyet rabıtası 
kurulabilecek bir ücreti baz alıyorsunuz; hayalî bir baz alıyorsunuz, düşük nokta işinize geldiği için 
onu baz alıyorsunuz. 

Yine arz ediyorum; bakınız, bu madde, bu halde geçtiği zaman, bu tarifleriyle geçtiği zaman 
yüzbinlerce işçi bu tazminattan faydalanamayacaktır; sadece kötü niyet uygulaması bakımından 
değil, tariflerin darlığı ve sığlığı bakımından faydalanamayacaktır ve diyorum ki, gececi işçiler, 
faydalanamayacaktır, geçici namı altında çalıştırılan devamlı işçiler faydalanamayacaktır, mevsim
lik işçiler faydalanamayacaktır, muhtelif hizmet akitleriyle zincirleme akit yaparak çalışanlar fay
dalanamayacaktır. Diğer taraftan, "hizmet aktinin tazminata hak kazanacak şekilde sona erenler" 
diye tarif yapıldığı için, fiilî uygulamalarda bunun istismarı sonucu doğabilecek olaylardan dolayı 
işçiler yine bu haktan faydalanamayacaktır. 
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Yine, bakınız, diyorsunuz ki: "İş kaybı tazminatına hak kazananlardan işyerindeki hizmetleri 
şu kadar güne kadar sürmüş olanlar..." Hizmet aktinin sona erdiği tarihte aynı işverenle hizmet ak-
ti kesintisiz en az şu kadar devam edenleri biz bu hale getirdik. Böyle olursa, on binlerce işçinin 
hak mahrumiyeti ortadan kalkar. "Hizmet aktinin sona erdiği tarihte aynı işverenle hizmet akti 
kesintisiz devam edenler" derseniz, on binlerce işçi bunun dışında kalır. 

Şimdi, heyeti umumiyesiyle madde, düzenleme bakımından bazı tarifleri yanlış yapmışsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun. 

EMİN KUL (Devamla)- ...buradan da işçilerin hak kaybı doğuyorsa, yapılan tarifler dolayısıy
la bu hak kayıplarının apaçık ortada olduğu bir vakıa ise ve sizin buyurduğunuz şu ikinci fıkradaki 
husus, sadece kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesini istihdaf eden özel bir hükümse, bu mad
denin işçiler için fevkalade iyi, fevkalade yeterli ve onların her türlü hak ve hukukunu kapsar şekil
de olduğunu iddia etmek mümkün değildir Sayın Bakamm. Onun için, size olan sonsuz saygımla 
da söylüyorum, eski bir işçi olarak huzurunuzda ifade ediyorum: Bu madde bu şekliyle geçtiği tak
dirde, yüzbinlerce işçi ağır hak kaybına uğrayacaktır, ağır hak kaybına maruz kalacaktır ve mağdur 
olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. , 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, bir kelime ilave edebilir 
miyim. 

BAŞKAN-Bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın kameramanlar, size görüntüleme hakkını, şurada konuşulanların vatandaşa ulaştırılması 
için veriyoruz; ama, deminden beri izliyorum, siz klip arıyorsunuz. Lütfen... Verdiğimiz hakkın id-
rakiyle burayı takip ediniz. 

Sayın Bakanım, şimdi, 21 inci maddenin müzakerelerini tamamlamış oluyoruz. Madde üzerin
de, 64 tane önerge var; madde 7 fıkradan ibaret olduğu için, 28'ini muameleye koyacağım; fakat, 
vaktimiz dolmak üzere, insicam kaybolacak; grupların bir süre uzatma önergesi de var... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, "Soru sorma hakkımız bak,i olmak kaydıyla" 
ibaresini yerleştirirseniz iyi olur. 

BAŞKAN- Şimdi, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
11 Kasım 1994 Cuma günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.57 

— © — • 
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Vîl. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'in, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün'iin yazılı cevabı (7/5316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

' Ali Kemal Başaran 

Trabzon 

7.10.1994 günkü Sabah Gazetesinde yayınlanan iddialar üzerine; 

1. Sizin o dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığınız iddiaları doğru mudur? 

2. Eğer bu iddialar doğru ise yargıda bu konuyla ilgili ne tür işlemler yapılmıştır? 

3. Olayın seyir aşaması hangi durumdadır? 
4. Bir isim benzerliği olduğu ifade edilmektedir. Fakat sonrasında olayı sahiplenir türde ver

diğiniz yasa teklifinin açıklanması nedir? Bu yasa teklifinin mahiyetini ve amacını açıklayabilir mi
siniz? 

5. Adalet Bakanlığının SHP'li Bakanlarda olması sizin bu olayınızı örtbas edici bir faktör ol
muş mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.11.1994 

Sayı: B.02.0.005/02495 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, tarafımdan yanıtlanması istemiyle 3 Kasım 1994 
tarih ve 5316-11678/43249 sayı ile TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin yanıtları ekte su
nulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gülcegün 
Devlet Bakanı 

9.10.1994 günkü Sabah Gazetesinde yayınlana iddialar üzerine : 

Soru 1 : Sizin o dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığınız iddiaları doğru mudur? 

Yanıt: Sabah Gazetesinin 7.10.1994 tarihli sayısında yayınlanan haberde şahsıma yönelik ola
rak dile getirilen iddialar, gerçekleri bilerek ya da bilmeyerek tahrif ederek, spekülasyon yaratma
ya yöneliktir. Bilerek yapıldıysa kasıt, bilmeyerek yapıldıysa gazetecilik görevinin gerektirdiği 
araştırmanın yapılmaması nedeniyle ihmal söz konusudur. 

Haberde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan TIR'ın Mehmet Gülcegün'e ait olduğu öne sü
rülmüş, ancak adı geçen Mehmet Gülcegün'ün Milletvekili oları Mehmet Gülcegün olmadığı gibi 
gerçekdışı ve garip bir iddiaya yer verilmiştir. Oysa uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan TIR ne 
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bana, ne de bir başka Mehmet Gülcegün'e aittir. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının 1992/1034 ha
zırlık nolu, 1993 salı ve 28.5.1993 tarihli takipsizlik kararına göre; söz konusu TIR Meahmut 
Acembaba üzerine kayıtlıdır. 

Bu bağlamda iddialar kesinlikle doğru değildir. Haberi yayınlayan gazete ile ilgili yasal giri
şimlerde bulunmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 2 : Eğer bu iddialar doğru ise yargıda bu konuyla ilgili ne tür işlemler yapılmıştır? 

Soru 3 : Olayın seyir aşaması hangi durumdadır? 

Yanıt 2 ve 3 : İlk soruya verdiğim yamttan da anlaşılacağı gibi, olayın gerçekle hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının, ekte örneğini sunduğum 1992/1034 hazırlık 
no, 1993 sayı ve 28.5.1993 tarihli karan ile hakkımda takipsizlik karan verilmiştir. 

Soru 4 : Bir İsim benzerliği olduğu ifade edilmektedir. Fakat sonrasında olayı sahiplenir tür
de verdiğiniz yasa teklifinin açıklanması nedir? Bu yasa teklifinin mahiyetini ve amacını açıklaya
bilir misiniz? 

Yanıt 4 : Önceki sorulannızı yanıtlarken de vurguladığım gibi, olayda bir isim benzerliği söz 
konusu değildir. Olaya ismimin kanşması, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararında 
da dile getirdiği gibi "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin anlaşılamayan bir nedenle 
yanılgıya diişmesi"nden kaynaklanmaktadır. 

Verdiğim yasa teklifini "olayı sahiplenmek" olarak nitelemeniz, üzülerek ifade etmek zorun
dayım ki ilgisizlik, bilgisizlik ve önyargının ürünüdür. Nitekim, yasa teklifinin mahiyeti ve amacı
nı sormanız da burtun somut örneklerinden biridir. Çünkü TBMM İç Tüzüğünün "Sorulamayacak 
sorular" başlıklı 95 inci maddesi "Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konu
ların sonılamayacağını belirtmektedir. TBMM'ne verilmiş bir yasa teklifi, sanının "bir başka 
kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün" nitelemesi içerisinde yeralmaktadır. Yine de yasa tekli
fini ve gerekçesini ekte bilgilerinizi sunuyorum. Ayrıca burada bir hususun daha altını çizmek is
terim. Bu teklif, benim de üyesi bulunduğum Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin istem ve öneri
leri doğrultusunda, bu kurumla işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. 

Soru 5 : Adalet Bakanlığının SHP'li Bakanlarda olması sizin bu olayınızı örtbas edici bir fak
tör olmuş mudur? 

Yanıt 5 : Örtbas edilmesi gereken bir husus olmadığına göre, bu sorununuzu yanıtlamaya ge
rek görmüyorum. Ancak, bildiğinizi umduğum bir noktayı açıklamadan da geçemeyeceğim : "yü
rütme" ve "yargı"nın birbirinden bağımsız erkler olması, rejimin en temel ilkelerinden ve güven
celerinden biridir. Bir an için sizin mantığınızı kabul edersek, Partinizin iktidar olduğu dönemde de 
yargının yürütmenin güdümünde, Bakanların isteği doğrultusunda kararlar verdiğini düşünmek ge
rekir. Ki bu gerek bağımsız yargıya, gerekse rejime yönelik çok ciddi bir haksızlık olurdu. Bu ne
denle bu ifadenizi, talihsiz bir beyan olarak Yüce Meclisin ve kamuoyunun takdirlerine bırakıyo
rum. 

2. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, gümrük muayene memurluğu sınavını kazananla
rın atamalarının yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/5320) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın A. Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Nisan 1993 tarihinde Gümrük muayene memurluğu sınavları yapılmış, imtihan neticesinde 
400 kişiye sınavı kazandığı tebliğ edilmiştir. Bunlardan 190 kişi Mart 1994 tarihinde işe başlatıl
mış, geriye kalan 210 kişiye şu ana kadar hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Sorularım : 

1. Nisan 1993 tarihinde açılan sınavda kaç gümrük muayene memurunu işe başlatmayı plan
lamıştınız. 

2. Mart 1994 tarihinde 190 kişinin görev başladığı doğru mudur? 

3. Şayet sınavı kazanan 190 kişi göreve başladıysa, geriye kalan elemanlar şu ana kadar ne
den göreve başlatılmamıştır? 

. 4. Göreve başlatılmayan elemanlara iş verilmeyecekse, şu ana kadar bir tebligat yapılmış mı
dır? 

5. Sınavı kazanıp ta işe başlatılmayan elemanları işe almayı düşünüyorsanız, ne zaman haber 
vermeyi planlıyorsunuz. 

T.C. 
Başbakanlık 

Gümrük Müsteşarlığı 10.11.1994 
Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.71.00.05 
Konu : Kayseri Milletvekili 

Sn. Şaban Bayrak'ın soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 3.11.1994 tarih ve 5320-11689/43288 sayılı yazınız. 

Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı ihtiyacını karşılamak amacıy
la, 16.6.1993 tarihinde yazılı, 12-15.7.1993 tarihlerinde de sözlü olmak üzere Muayene Memurlu
ğu sınavı yapılmıştır. 

Bu sınav neticesi 423 kişi Muayene Memurluğunu kazanmıştır. 

1993 yılından boş kadro sayısı, açıktan atama izni ve başarı sırasına göre l'den 190'a (190 da
hil) kadar olan kişilerin atamaya esas belgeleri istenilmiş ve süresi içinde ibraz eden 151 kişinin ata
ması gerçekleşmiş, 39 adedinin ise belgeleri yılı içinde gelmediğinden atamaları yapılamamıştır. 

Diğer taraftan, 485 Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinde "... Müsteşar
lığın ihtiyacı için bir ay içinde kadro iptal, ihdas ve değişikliği yapılmak üzere Başbakanlığa tek-
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lifte bulunulur." hükmü yer aldığından, Müsteşarlığımızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Başbakanlığa hitaben 10.8.1993 tarihli yazımızla diğer kadrolarla birlikte 560 adet ilave Muayene 
Memuru kadrosu istenilmiştir. 

1994 yılı başında, boş bulunan kadro sayısına uygun olarak (Taşra Teşkilatında Muayene 
Memuru boş kadro sayısı 93 adet) açıktan atama izni isteminde bulunulmuştur. En son Başbakan
lıktan alınan 2.11.1994 tarihli yazıda açıktan atama izninin uygun görüldüğü, Maliye Bakanlığın
dan izin alındıktan sonra kadroların açıktan atama amacıyla kullanılacağı öğrenilmiştir. 

Dolayısıyla Maliye Bakanlığından izin alındığı takdirde, boş kadro sayısı ve kazanma sırasına 
göre atamaların bir kısmı gerçekleşecektir. 

Bunların yanısıra, boş kadro sayısı, sınavı kazanan Muayene Memurlarının atamaları için 
yeterli olmadığından, 1994 yılında ilave kadro taleplerimiz Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye 
Bakanlığına yeniden iletilmiş ve Devlet Personel Başkanlığında yapılan toplantı sonucu 150 adedi 
Muayene Memuru kadrosu olmak üzere toplam 276 adet ilave kadro konusunda olumlu görüş bil
dirileceği öğrenilmiştir. Buna ilişkin yasa çıktığı takdirde sınavı kazanan Muayene Memurlarının 
tamamının ataması gerçekleşecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Devlet Bakam 

© 
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- ;KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE '" ' 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER JtŞLER' 

L — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
sımda . Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde .Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev-
isri- Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı KÜÎÎUA 

.Rüksıüsîds Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hafc-
•kmdcı 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
. re Plan ve Butça komisyonları raporları (1/202, İ/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a' 
..•i i&vi Ek) (Dağıtma 'tarikleri.: 29.4,1992; 2.7.1992)' 

' 2, —Devlet. Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 'Hakkında 437 Sayılı 
KatiiMi Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değigİklik Yapılmasına İlişkin.'-470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
'ftlan va Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 "inci Ek) 
' (Dağıtma tarihleri : 29,4.1992; 2.7,1992) 

3. —Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik' Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.İSV92) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeterivıin' 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma faribi : 
6.7,1992) ' ' . - ' . • . • ' ; • . ' • • ' 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
• Hükmünde' Kararname, 190've 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde D<-gi
dildik Yapılmasına Dair 41 î Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turum 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanon Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, İ/52, İ/62) 
(S. Sayısı ; 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet • ve' Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında'Kamın 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bilice 
komisyonları raporları (î/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayıh Kanun Hükmünde' 
.Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik; Yapılması Hakkında Kanun:- Hükmünde 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN BİÖEM İŞLER 

Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hak-
'kiada Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
Emisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksiz va 
ke yfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ıfıeı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
linkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Rapora (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtana 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 
4£0 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 (î/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 
(İ/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 
l&inin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
lîu^bakar* Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet, özarslan, Recep 
Eivüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köy işleri Eski Bakan) 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve T«.biî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
U/annesi Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
K.ımisyoûu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
EkîenmesJİne İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko-
oMnyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X Î6. — Ceza İnfaz Kuramları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sy.yûı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (İ/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 Hakları 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) 

' • . • ' • • ' i 

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 2 1 . — 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 Tasarı^'-ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 

,14.5.1992) 
23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazi 
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 vs 
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. — ti 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) 

— .4 — " : 
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27., — Hâkini ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun îki 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlan (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' 
m; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — 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) 

X 31. — 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) 

32. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6;1994) 

33. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7,12.1993) 

34. —. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-. 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 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) 

— 5 ~ 32 nci Birleşim 
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X 35/ — Çocuk Halklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kamın Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri-komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 36. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba-
yıindırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 37. - - Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy-
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmdald Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 39. — 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 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı: 637) (Dağıtma tarihi :1.4.1994) 

X 41. --• Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4,1994) 

X 42. —• 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 43. — Türkiye Qımhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6:1994) 

X 44. — 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) 

—-s—' 



7 
KANUN TASARI VE TERİMLERİYİM 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 45. — TiMciye 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 46, — 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) 

X 47. — 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 48, — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 49. — 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 50. — 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) 

517— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve. Bayındırlık, İmar, Ulaşürma 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 istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ıh 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve SağM 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı . 406) (Dağıtma tariki : 
31.12.1993) 
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55. — iskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kaoun 
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 Kanvna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzwre 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raperu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) {Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Tnp-
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun T«k-
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

SB. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Ta?m-
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kimin Tasarısı ve Ad&leî 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tariki ':, 

'24.3.1994) 

59i — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşjar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

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'm, 657 Sayıh 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) 

61.'— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S4 Sayısı ; 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli've 2004 Sayılı İcra 
ve. Ulaş Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında-Kanun'.Teklifi ile Nev
şehir . Milletvekili' Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflâs Ka-
aununun 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. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kuramlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülbane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/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 İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
M.adde 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 Sayıü Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 32Î) (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 
(i /508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

69. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi 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 Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
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 Salâhiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta* 
rihi : 26.Ü993J 

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 Nacitarhah ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me« 
murlan Kanununun'36 ncı Maddesinin A/11.-Fıkrasının Değiştirilmesi ve.Anıl&n Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan • ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

75i — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştüilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet .Komisyonu Raporu (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 Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

77. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdi» Değişliktik .Yapık 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (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 Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı: 1.0) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

79ş — îznıir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ra (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımın, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23. üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

81. — Manisa Milletvekili Tevfik Difcer*m, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Tüıfc 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : .65) (Dağıtma tarihi': 27.4,1992) 

82. — Adıyaman Mffietveîdli Celâl' Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

''(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 25.5,1992) 
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83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12,1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kamın Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5,1992) , ; ' 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.34982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar^ Ulaştırma ve 
•Turizm Komisyonu Rapora (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.64992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri îç Hizmet Kanununun îki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.64992) 

86. — Kars Milletvekili Zelci Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayra : 130) (Dağıtma tarihi: 21,9.1992) 

87,— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22414984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 21.94992) 

88, — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi': 21.9.1992) 

89, — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4414983 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) 
(Dağıtma tarihi : 21.9*1992) 

90, — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma, tarihi : 21.9.1992) 

91 < — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.94992) 

92. -~ Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'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 Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

93. — Çorum MUlütivekiM Cemal Ş/ahm'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak^ 
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Sabrı Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2/1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Baymdu'lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

95ı — İstanbul Milletvekili İsmail Saııoak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler, ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

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-

•. miayonu 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 Hakbnda Kanun Teklin' 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

99. — Adil Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100< — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

ÎG2,— Askerî .Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım 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 Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Rapora (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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Saydı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

106. -—Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççııoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkmci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.İ2.İ992) 

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 Askeri 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) 

110. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı :" 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

11L, — wSu-nak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 2A0) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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112. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'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 Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

114. --"Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet-
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de'Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

115. — , Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûrama 
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 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Ski Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102).(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay MiUetvekili Mehmet Dönendin, 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 Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendi^n De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

T'19j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
îlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Rapora (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

120. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Haklcmda 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı •: 291) (Dağıtma 
feriki : 4.3.1993) 

— 14 — 



T 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

121. — Muğla Milletvekili Nevçat özelin, 3.5.Î985 Tarihli ve 3194 Sayılı tmac 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993)-

122., — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih va 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık vo 
Sosyal İşler 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 Rapora (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.İ993) 

124. —' Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S, SayiAi : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, tskâo 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmarB Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/529) (S, Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

126ı — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, lmar„ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (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 Rapora (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

128. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi, ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (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 ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993). 

133. — Sımak Milletvekili Mahmut Almaik'ın, Milletvekilleri, II 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.İ993) 

134. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Taran, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— 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 : 1.7.1993) 

136. — 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 Kuırum ve Kuruluşlarına 
Ok Defa Memur, İşçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve, Esasları Hakkında'Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138.— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücrette*» 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi ; 
9.11.199?) 

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) 

' — 16 — 



, 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE , 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER'İŞLER 

140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.İ 2.1993) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 3.12.1993) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

144. — Seyfettin Uzundiz Hakkıudaki 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 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
pora (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağ>tma tarihi: 8.2.1994) 

— 17 — 



• 7 

' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
'KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ&EM İŞLER 

149. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
.Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun -Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
..(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

X 150. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tan 
nm, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma. .Komis
yonu Raporu (î/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 Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,24994) 

154. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (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 Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi İle Kanun Kapsamına Almanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine, Daîr Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
.(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. —Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/664) 

''(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi :v23.2.1994) .-.-•• 

158̂  —- 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 ye 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) 
• i 

163. — Bölge İdare Mahkemeleri, tdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

164. — îş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-< 
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, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma târihi : 
23.3.1994) 

168, — 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 Rapora (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 Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 

•komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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 İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Rapora 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 : 2443.1994) 

176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasina Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı • ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

177. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapoıu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28:3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 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 raporları (İ/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/murı Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tariki : 
.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,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Dıırutürk'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 Köyişîeri 
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 vo İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma .tarihi : 13.5,1994) 

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) (St Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 
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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'm; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ye 
Sağlık ve Sos3'al 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 191. :— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili 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 Rap om (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 ye Ada
let Komisyonu Raporu (1./711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

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) • ' • . ' • ' . - • • • ' . ' _ -

197JS — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (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) 
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199. — Çorum Milletvekili Muharrem Şernsek'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 Ka'bıılüne 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) 

207. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirmc (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) 

209. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
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X 210. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Sosyaldemolcrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, 11.10.1983 Tarih ve 
2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 
Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/1115) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.11.1994) 
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti. Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylannıasıniın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 212.— Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş-, 

birliği Antlaşmasının Onaylanmasnnın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti••ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onayİammasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

216. —- Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

217. •— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

218. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

219. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1174) 
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.1.1.1994) 

(*J Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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