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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Malatya Milletvekili Mustafa Yilmaz'ın, Emlak Bankasından dövize endeksli konut kredisi 

alan vatandaşların, döviz kurlarında meydana gelen artışlar nedeniyle borç taksitlerini ödeyememe
leri yüzünden içine düştükleri sıkıntıdan kurtulmalannı sağlamak maksadıyla TBMM'ye verdikle-
ri kanun teklifi münasebetiyle, bazı basın organlarında çıkan, asıl amacın, kendi de dahil, bazı mil
letvekillerinin banka borçlarının affı olduğu şeklindeki haberlerin doğru olmadığına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 

Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, fındık taban fiyat uygulamaları ve fındık ihracat polita-
. ^ kalan yüzünden mağdur olan üreticilerin sorunlarına; 

Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, pancar ve tütün üreticilerinin içinde bulundukları eko
nomik sıkinülara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalanna da Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Dönen, 
Cevap verdiler. 
İtalya'ya gidecek olan Tanm ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Maliye 

Bakanı İsmet Attila'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 
TBMM Başkanlık Divanınca: 
Kazakistan - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ömirbek Joldasbekov ve be

raberindeki Parlamento Heyetinin 6-15 Şubat 1995; 
Fransız Meclisi Fransa - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Jean Valleit ve beraberindeki Parla

mento Heyetinin de 25 Şubat - 5 Mart 1995, 
Tarihlerinde ülkemize davet edilmelerinin kararlaştınldığına ilişkin Başkanlık Tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in (6/1410), esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
Başkanlıkça, 24.1.1995 tarihli 71 inci Birleşimde, üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı ve 

birinci kısmının oylaması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı için daha sonra oylanacak olan, 
Genel Kurulun çalışma saat ve konulanyla ilgili DYP Grup önerisinin, DYP Grubunca geri alındı
ğına ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

24.1.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan : 
772 S. Sayılı Yetki Kanunu Tasansının, 48 saat geçmeden, gündemin 20 nci; 
763 S. Sayılı Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 33 üncü; 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
227 nci sırasında bulunan 760 S. Sayılı Kanun Tasarısının 32 nci; 
205 inci sırasında bulunan 726 S. Sayılı Kanun Tasarısının 34 üncü; 
228 inci sırasında bulunan 761 S. Sayılı Kanun Teklifinin 35 inci, 
Sırasına alınmalarına; 
Genel Kurulun: 
25.1.1995 Çarşamba ve 26.1.995 Perşembe günlerinde çalışmalannı saat 21.00'e kadar sür

dürmesine; 
25.1.1995 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmesine, 
Genel Kurul çalışmalarına, 31.1.1995 Salı gününden başlamak üzere, 10 gün ara verilmesine, 
İlişkin DYP Grubu önerisinin kabul edildiği açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
2i inci sırasında bulunan 82, • ' • ' • -
22 nci sırasında bulunan 139, 
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23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 ncı sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
30 uncu sırasında bulunan 619, 
31 inci sırasında bulunan 149, 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, • -
3 üncü sırasında bulunan, 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, 
9 uncu sırasında bulunan 375, 
10 uncu sırasında bulunan 394, 
11 inci sırasında bulunan 395, 
12 nci sırasında bulunan 404, 
14 üncü sırasında bulunan 554, 
15 inci sırasında bulunan 606, , 
16 ncı sırasında bulunan 609, 
17 nci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 690, 
S. Sayılı, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin tasarıların, yetki kanunu tasarısı ile kanun ta

san ve tekliflerinin; 
29 uncu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanunun (1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639); 
8 inci sırasında bulunan 337, 
13 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun hükmünde kararnameye ilişkin Kanun tasansımn 

görüşmeleri ise, tasarının maddeleri daha önce komisyonca geri alındığından, 
Ertelendi. 
Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklannda Düzenlemeler Yapılmasına Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının (1/821) (S. Sayısı: 772), görüşmelerden sonra yapılan açık oylama so
nucunda kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/800) 
(S. Sayısı: 760), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

26.1.1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 21.00'de birleşime son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanv ekili 

Abbas Inceayan Ali Günaydın 
Bolu Konya 

KâtipÜye Kâtip Üye 

: Q _ , 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
26 .1 .1995 PERŞEMBE 

Meclis Araştırması Önergeleri 
•1. - İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana gelen uçak ka

zalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.1995) 

2. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personelinin ücretlerin
deki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının sorunlarını ve özel
leştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 25.1.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

'} BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• — © -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 
III . - YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama sırasında salonda olmayıp, sonradan salona gelen 
sayın milletvekillerinin, adını, soyadını beyaz bir kâğıda yazarak, bugünkü tarihi atıp, imzalayarak, 
Divana göndermesini rica ediyorum. 

Daha önce de size söyledim; ben, her Başkanlık yaptığım dönemde yoklama yapacağım; ge
leni gideni vatandaş görsün diye. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Burada çoğunluk yok; ne olacak şimdi?.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır; üç arkadaşımıza, İçtüzük gereğin

ce, gündem dışı söz verilmiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Yunanistan 'in, Batı Trakya 'da Türklere karşı uy

guladığı baskı politikasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
cevabı 

BAŞKAN - Birinci gündem dışı söz, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'e verilmiş
tir. 

Sayın Eler, bugünkü oturumda, Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga ve 
yine İskeçe eski bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu'nun, Selanik Mahkemesince tutuklanmala
rı, ailelerine yapılan baskı ve hakaretler hakkında gündem dışı konuşma yapmak istemiştir. 

. Buyurun Sayın Eler. 
Süreniz 5 dakikadır, süreye riayetinizi rica ediyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, bu konuda söz hakkı vermenizden ve duyar
lılığınızdan dolayı, öncelikle size teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Batı Trakya'da, Türklere karşı, Yunan Hükümetinin, ilgi
li tüm ikili ve uluslararası anlaşmaları ihlal ederek takip ettiği baskı politikasına, gün geçmiyor ki 
yeni örnekler eklenmesin. İskeçe eski bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu hakkında, Selanik 
Mahkemesince tutuklama karan çıkarılmıştır. Halen İskeçe'de oturmakta olan Ahmet Faikoğ
lu'nun evine, her gün, Yunan polisinin, gelip, eşine, çocuklarına hakaret ettiği, hatta torunlarını tek
melediği, tartakladığı, aile fertlerini ölümle tehdit ettiği bildirilmektedir. Yunan polisi, sık sık Ah
met Faikoğlu'nu belirsiz yerlere götürmekte, beş altı saat boyunca alıkoyarak, ağıza alınmayacak 
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hakaret ve küfürler etmekte, kısaca kendisine manevî işkence yapılmaktadır. Bu sürenin sonunda 
evine getirilip serbest bırakılmakta, sonra tekrar alıkonmakta ve bu olay, sürekli, her gün tekrarlan-, 
maktadır; ama ilginçtir, Ahmet Faikoğlu, tutuklama kararma rağmen, cezaevine konmamakta; bu
nun yerine, Yunanlılar, Ahmet Faikoğlu'nu psikolojik olarak yıpratmak için ellerinden ne geliyor
sa yapmaktadırlar. 

Yine, Iskeçe'nin Müslüman cemaati tarafından seçilmiş müftüsü Mehmet Emin Aga da, Yu
nanlılar tarafından, sahte müftü suçlamasıyla, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; 2 gün önce de hap
se konuldu. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu uygulamalar, Atina ve Lozan Antlaşmalarına aykırıdır; bu ant
laşmaların ve azınlık haklarının açıkça ihlalidir. Hatta, Yunanlılar, 1920 tarihli, 2345 sayılı kendi 
kanunlarını da ihlal etmektedirler. 

İşte, eski Yunana atıfla, kendini âdeta demokrasinin mucidi olarak tanıtan Avrupa Birliği üye
si Yunanistan'ın, vatandaşlarına reva gördüğü muamele budur. Yunanistan, ne hakla, insan hakla
rından, demokrasiden bahsedebilir?.. Hangi demokratik ülke, yurttaşlarını ayırıma tabi tutarak, se
yahat ve ibadet özgürlüklerini ellerinden alabilir?.. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Yunanistan'da, 150 bin Türkün 50 bin kadarının seyahat özgür
lüğü olmadığı gibi, teller arkasında, açık cezaevinde, hapsedilmiştir. Bu, Avrupa Birliğine üye bir 
ülkede yaşanmaktadır. 

Geçen yılki Batı Trakya gezimizle ilgili olarak, Yunan Hükümet Sözcüsü şöyle demişti: "Gel
sinler, gelsinler de, hukuk devleti nasıl olurmuş, görsünler." 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan, bugün, izlediği siyasetle, övündükleri, vârisleri olduklarını 
iddia ettikleri binlerce yıl önceki eski Yunan uygarlığından da geride kalmıştır. Oysa, İstanbul'da
ki Rum cemaati, patriklerini özgürce seçebilmektedir. Buna, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
bir müdahalesinin olması, söz konusu bile edilemez. Öyle zannediyorum ki, yeni seçilen istanbul 
Patriği Barteleomos dahi, kendisi gibi, Yunanistan'daki Müslüman cemaat tarafından seçilen Meh
met Emin Aga'nın 10 ay müddetle cezaevine atılmasından, herhalde büyük üzüntü ve Yunanlılar 
adına da utanç duymaktadır. 

Camilerin yakıldığı, Müslüman cemaatça seçilmişler yerine, kendilerinin, yani Ortodoksların 
atadığı müftülerin1 tercih edildiği, ırkçı uygulamaların gözlemlendiği; kısaca, insan haklarının tü
müyle ayaklar altına alındığı Yunanistan hakkında, Türkiye'ye kadar gelip, bize, kendilerince de
mokrasi dersi vermeye kalkışan ve Sevr'i çağrıştıran özlemlerini belli eden Yunan milletvekilleri, 
bu durum karşısında acaba ne düşünüyorlar; bu konudaki tepki ve duyarlılıkları ne olacaktır; bunu 
çok merak etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan da, Avrupa'da insan hakları ve demokrasi havarisi kesi
lenler, Bayan Mitterand başta olmak üzere, ülkemizde de bunlara inanıp kucak açanların, birlikte 
Batı Trakya'ya kadar gidip, dünyada emsali olmayan 50 bin kişilik açık cezaevi ile yeni tevkif olan 
müftü Emin Aga'yı ve bağımsız eski milletvekili Ahmet Faikoğlu'nu ziyaret ederek, yapılan ağır 
insan hakları ihlallerini bizzat yerinde görmeyi düşünürler mi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eler, size 1 dakikalık ek süre veriyorum; konuşmanızı tamamlayın. 
HASAN BASRI ELER (Devamla) - Sağ olun, bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Gümrük Birliğiyle ilgili 7 Mart

taki oylama tarihi yaklaştıkça, Yunanistan'ın, iki ülke arasındaki ilişkileri, kasten, amaçlı olarak 
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gerginleştirmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Yunanistan, sunî bunalımlar yaratarak, 7 Marttaki 
oylamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinin kurulmasına ilişkin oylamada, 
veto hakkına mazeret aramaktadır. 

Yunanlıların Ege limanlarının önemini azaltmak, Balkanlardaki etkinliğimizi artırmak için, 
Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya transit yolunu, önerdiğim şekilde, acele bitirip, Edirne'nin, 
acil olarak, Enez ve Tekirdağ limanlarına bağlanması gerektiği inancı içerisindeyim. 

Özetle, Yunanistan hükümetleri, daima, iç politika malzemelerini Türk düşmanlığı üzerine 
kurmayı alışkanlık haline getirmektedirler ve kendi kamuoylarını da bu şekilde yanıltmaktadırlar. 
En son, Atina'daki Efes-Olimpiyakos arasındaki basketbol maçında, Türk takımının galip gelmesi 
üzerine, halkın ve görevlilerin, oyun esnasındaki çirkin tezahüratlannı, maç bitiminde de saldırgan 
tutumlarını anlamakta güçlük çekmekteyiz. Oysa, spor, barış, kardeşlik, hoşgörü, dostluk ve ahla
kın tesisinde en büyük etkendir; ama, Yunanlılar, eğitim politikalarını, daha küçük yaştan, okulla
rında, Türklere ve Müslümanlara karşı asılsız olan iddialarla yürütmektedirler. Biz ise, onlarla, yal
nızca komşu değil, daima dost olmayı ve geçinmeyi arzulamaktayız. Bu durum, her iki ülkenin ya
rarınadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl 29 Ocakta Batı Trakya'ya yaptığımız seyahatimizi örnek ala
rak, Hükümetin bir bakanının, diğer ilgililerle birlikte, çok acele Batı Trakya'ya giderek, durumla
rı yerinde izlemelerini öneririm. Sebep olarak şunu ifade ediyorum: Çünkü, İskeçe Müftüsü Meh
met Emin Aga, yarın, bu kez Agrinyo'da, yine aynı asılsız iddialarla yargılanmaya devam edile
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün milletvekillerinin ve değerli basınımızın, yazılı, görsel, yayın 
mensuplarının bu konuyla yakından ilgilenmelerini ve izlemelerini öneririm. 

Hepinize teşekkür eder; saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de oraya bir heyet gönderdik; bugün onun olurunu 
imzaladık efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sağ olun efendim. 

BAŞKAN-teşekkür ederim. 

Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, gündem dışı konuşmaya cevap vereceklerdir efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Edirne Milletvekilimiz Sayın Hasan Basri Eler'in, son derece hakir ve hassas bir konuya de
ğinen, gündem dışı konuşmalarına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım; kendilerine teşekkür
lerimi sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Eler arkadaşımız, çok haklı ve köklü bir yaraya temas etmiştir. 
Aslında, Türkiye ile Yunanistan arasında, bu meselenin ne son olduğunu sanmak ne de bunların bi
teceğini sanmak lazımdır. O beklenti içerisinde olmamamız lazımdır. Yunan hükümetinin, Yunan 
idaresinin, daha doğrusu Yunan anlayışının, yani asırlardan beri süren bu anlayışın, bugün, ilk te
zahürü değildir bu. Gerek Bağımsız Milletvekilimiz Sayın Ahmet Salihoğlu ve gerekse İskeçe 
Müftüsü -seçimle gelen; seçimle gelmiş olmasına rağmen, Hükümetin tercihiyle yerine başka biri
sinin atanmış olduğu- Sayın Mehmet Emin Aga, orada Türklüğe ve Müslümanlığa yakışır bir im
tihan vermiştir ve Yunan mahkemeleri nezdinde, kendisine "niçin Konstantinapolis demiyorsunuz" 
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denildiği zaman, hâkime, "Konstantinapolis, 500 sene evvel bitti; 500 senedir, İstanbul'dur onun 
adı" demiş, değerli bir kahraman, soydaşımız ve dindaşımızdır. Maruz kaldığı haksızlığı, tabiatıy
la ki takip ediyoruz. Sayın Başkanın da söylediği gibi, hem Parlamento heyeti olarak ilgilenilecek 
hem de Dışişlerinin ve Diyanetin yaptığı açıklamalar veya kınamalarla yetinilmemek suretiyle, ge
rekirse Yunan Büyükelçisi, Dışişlerine celbedilerek, orada yapılan bu haksızlığın, uluslararası bir 
anlaşmadan doğan hakları ihlal etmiş olduğu ve bunu etmemesi gerektiği, onun karşılığında, mu
kabele bilmişi esasına göre imkânlarımızın da kullanılacağı kendilerine söylenilecektir. 

Yüce Meclise arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Emlâkbank Mağdurları Yasa Tasarısı münase

betiyle, bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - İkinci gündem dışı söz, Sayın İbrahim Gürsoy'a verilmiştir. 

Sayın Gürsoy, 20 Ocak 1995 günü bazı gazetelerde manşetten verilen "Ayıp Yasada Uzlaştı
lar" başlıklı haberle ilgili gündem dışı söz istemiştir; kendisine söz verilmiştir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 20 Ocak 

1995 tarihli bazı gazetelerimizde manşetten verilen "Ayıp Yasada Uzlaştılar" başlıklı bir haber ya
yımlanmıştır. İsmimin ve resmimin de kullanıldığı bu asılsız haberler konusunda, Yüce Meclisimi
zi bilgilendirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, uzun zamandır, yazılı ve görsel basınımızda, özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kaynaklı haberlerde, iftira ve yalana dayalı bilgilere tanık olmaktayız. Basın gibi, de
mokrasinin vazgeçilmez bir kurumunun kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirmede dikkatli ve ti
tiz olması gerektiği açıktır. Gazetelerimizin haber atlamama konusundaki çabalarını anlayışla kar
şılamamıza rağmen, araştırmadan yapılmış, dayanaksız, asılsız, iftira niteliğindeki haberleri, hiçbir 
mazeret mazur gösteremez. 

Yüce Meclisimizin bazı değerli üyelerinin de sık sık karıştırıldığı asılsız, iftira niteliğindeki 
haberlerle -20 Ocak tarihli bazı gazetelerimizin, Emlak Bankası Mağdurları Yasası Teklifi konu
sunda yaptığı haberler dolayısıyla- ben de karşılaştım. 

Şundan eminim ki, basınımızda son dönemlerde fazlasıyla karşılaştığımız bu asılsız haberler, 
sadece şahsımı yıpratmış değildir;'şahsımla birlikte, üyesi bulunduğum Yüce Meclisimiz de bu ka
ralamadan nasibini almıştır. 

Ayrıca, Emlak Bankasından kredi almak, milletvekilleri dahil, bütün vatandaşlarımızın yasal 
hakkıdır. Bu bankanın söz konusu dolara endeksli konut kredisinden 22 bin aile yararlanmıştır. Öğ
renebildiğim kadarıyla, bunların arasında yalnızca 3 milletvekili arkadaşımız bulunmaktadır. Bası
nımızın, bu kadar çok mağdur aileyi ilgilendiren bir konuyu, herhangi bir araştırma yapmadan, cid
diyetten uzak bir biçimde ele alması, üzücü olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, benim, bugüne kadar, Emlak Bankası dahil hiçbir bankayla, bü tür ya da 
buna benzer kredi ilişkim, hiçbir biçimde olmamıştır. Haber yazılmadan önce, bu konuda, hiçbir 
gazeteci tarafından bilgime başvurulmamıştır. 

Gerek Parlamentoda gerekse tüm yaşamımda, her türlü yolsuzluk ve istismarla mücadele ede-
gelmiş bir milletvekili olduğum için, bilmediğim bazılarının canını sıkmış olmalıyım ki, hiç ilgim 
olmayan bir konuda, bilinçli olarak, çok çarpıcı ve yıpratıcı bir biçimde olaya ismim karıştırılmıştır. 
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Her ne olursa olsun, verdiğim kavgamdan, doğruluk mücadelemden hiç vazgeçmedim. Hiçbir 

onursuz karalama ve iftira da beni yolumdan çeviremeyecektir. 

Sosyalderhokrat Halkçı Partinin evrensel ilkelerine, ideolojisine içtenlikle inanan bir milletve
kili olarak, bugüne kadar, onurlu oylarıyla beni Parlamentoya gönderen seçmenlerimin başını öne 
eğdirecek hiçbir davranışta bulunmadım, bundan sonra da bulunmayacağım. Her adımım, onların 
temiz değerleri dikkate alınarak atılmıştır. O değerler benim onurumdur. Onurum da, her değerim
den önce gelir. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 

3. - İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, memurların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı söz, İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'ya verilmiştir. 

Sayın Kaya, ülkemiz memurlarının durumu hakkında gündem dışı konuşma yapmak istemiş
tir. 

Buyurun efendim. 

Sayın Kaya, süreniz 5 dakikadır. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokakta coplanan, kırkbeş sene millî eğitime hizmet edip 
emekli olan, evine 1 kilo et almak için çırpman; ama, alamayan; geçimini, çoluk çocuğunun nor
mal yaşamını sürdürebilmek, çocuğuna 10 bin lira harçlık verebilmek için mücadele eden, sıkıntı
larını dile getiremeyen, sahipsiz, mağdur edilen memur, işçi ve emeklilerimizin sıkıntılarını dile ge
tirmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Üç yıl önce, ANAP döneminde, yüzde 56'larda bıraktığımız enflasyon karşısında ortalığı aya
ğa kaldıran, ilk 500 günde ekonomik mucizeler yaratacağını, bu arada enflasyonu da yüzde 10'la-
ra indireceğini vaat eden Koalisyon Hükümetine soruyorum. İşçiyi, memuru, emekliyi, dulu, yeti
mi, esnafı, köylüyü, kısaca dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz deyip, dediklerinin tam aksini 
yapan, başta, ekonomi profesörü Başbakan olmak üzere, bugünkü Koalisyon Hükümeti değil mi
dir? Düşüreceğiz dediğiniz enflasyonu, üç yıl içinde, yüzde 56'lardan, yetmişbir yıllık cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek rakamı olan yüzde 150'lere tırmandırıp, buna karşılık, büyüme hızını ise ek
si 5'lere, kişi başına geliri de 2 bin dolarlar mertebesine düşüren; böylece, olumsuz birçok ilklerin 
şampiyonu olan, sonra da "yandım" diye bağıran kitlelerin bu haklı feryatlarına kulak tıkayan siz 
değil misiniz? Enflasyonu tırmandıran, buna karşılık işçi, memur, emekli, dul ve yetimin gelirini 
donduran bir hükümet, toplumsal felaketin de kendisidir. Halka hizmet değil, eziyet edenler, dar 
gelirliyi ağlatanlar, ah alanlar, bu sorumsuzluklarının cezasını, hem bu dünyada hem de öbür dün
yada çekeceklerdir. 

Türkiye'de, içinde bulunduğumuz şu günlerde, maalesef, Hükümetin büyük ümitlerle lanse et
tiği, ülkeyi istikrara kavuşturacağını ifade ve ilan ettiği 5 Nisan kararlarının iflası yaşanmaktadır. 
Gerçekten üzerinde yeterince düşünülmeden, zaten iyi araştırılmamış hedeflerin birbirleriyle tutar
lı olup olmadıkları dikkate alınmadan aceleyle toparlanmış önlemlerden oluşan; ama, hepsinden 
önemlisi, insan faktörünü unutan; ancak, Sayın Başbakan tarafından ciddî bir istikrar programı ola
rak sunulan 5 Nisan kararlarının Türkiye'yi getirdiği nokta, maalesef, cumhuriyet döneminin en 
yüksek enflasyonu ile en düşük kalkınma hızının birlikte yaşandığı, ülkenin içte ve dışta sıkıştığı, 
tüm hareket kabiliyetini kaybettiği bir nokta olmuştur. Dokuz aydır uygulanan 5 Nisan kararlarının 
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sonunda, yüzde lO'lara indirmeyi vaat ettikleri enflasyon, tamamen denetimden çıkmış, ayda yüz
de 10'lara yükselerek, yıllık yüzde 150'lere ulaşmış ve bundan da, en çok, dar gelirliler etkilenmiş-

, 1er, 5 Nisan kararları altında âdeta ezilmişlerdir; artık, kemerlerde sıkacak delik de kalmamıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pazarlık yaptığınız IMF bile, işçi, memur ve emeklilerin 

reel gelirlerinde yaklaşık yüzde 18'lik bir azalma öngörmüşken, 5 Nisan paketi sonucuda, dar ge
lirli bufkesimlerin reel gelirlerinde ortalama yüzde 50'ye yakın bir azalma olmuştur. 

Dar gelirlilerin sırtından enflasyonu düşürmeye kalktınız. Sayın Başbakan bu insanların yü
züne nasıl bakacak? Onlara, yine ne masallar anlatacaksınız? 

5 Nisan kararlarının sadece krizi ertelemeye yaradığı artık açıkça ortaya çıkmıştır. Milletten 
toplanan 100 trilyon lira tutarındaki ek vergiye rağmen; 5 Nisan paketi artık iflas etmiştir. Yapılan 
tüm fedakârlıklar ve katlamlan eziyetler, maalesef boşa gitmiştir. Korkanm, Sayın Çiller, yakında 
yeni bir istikrar paketi ihtiyacından söz etmek zorunda kalacaktır; ancak, bunu hazırlamaya bu Hü
kümetin ömrünün yetmemesi, ülke yararına olacaktır. 

Oysa hatırlayınız, bundan kısa bir süre önce Sayın Çiller, şakşakçılarla dolu Türkiye Elektrik 
Kurumunun toplantı salonunda 5 Nisan kararlarını değerlendirirken neler söylüyordu: "Hükümeti
miz başarılı olmuştur" diyordu, "artık enflasyon meselesi bitmiştir" diyordu, "yılın ikinci yansı 
içinde enflasyon yüzde 20'lerde olacak" diyordu. Ekonomi profesörü Başbakanın, bu ekonomi tah
minlerinden hiçbiri tutmamıştır. 

1994 bütçesini denkleştiremeyen bu Hükümet, memura verdiği sözü de tutmamıştır, önce me
muru enflasyona ezdirmeyeceğini söylemiş; yüzde 150'lere varan enflasyona rağmen, İ994'ün ilk 
yansında memur için yüzde 32,4'lÜk bir maaş artışı öngörmüş, sonra da bunu tam olarak vermeye
rek, maaşlan sadece yüzde 28,8 oranında artırmıştır. 

1994 yılında memurlara, haziran-eylül dönemi için sadece 2İ7 bin lira, ekim-aralık dönerni 
için 400 bin lira tutannda zam yapılmıştır; böylece, toplam artış yüzde 52 olmuştur. Bu duruma gö
re, memur aylıklan 1994 yılında reel olarak yüzde 64 oranında gerilemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen, konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 
İLHAN KAYA (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İLHAN KAYA (Devamla) -Yani, 1994 yılında memurun 100 lirası 36 liraya düşmüştür. 1994 

yılında işçi ücretlerindeki reel gerilemeyse yüzde 45 olmuştur; yani, işçinin 100 lirası 55 liraya düş
müştür. Memurlar, benzer durumu, maalesef, 1995 yılında da yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Mecliste çıkardığımız, bizim de destek verdiğimiz 
yetki kanunuyla ilgili, şahsımın bazı tereddütleri vardır; o konuda, müsaade ederse Sayın Başka
nım, birkaç görüş ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakan dünkü ifadesinde Anavatan Partisine atfen "ANAP dönemi iktidardayken, ezdi
ğiniz memur ve işçiye, muhalefete düşünce sahip çıkmanızı, sizin adınıza sevindirici bir gelişme 
olarak kabul ediyorum" demiştir. 

Anavatan Partisi, iktidar döneminde bakın ne yapmıştır memurlara: 1989 yılında kamu kesi
minde ücretlerde yüzde 142 artış yapmıştır, 1990'da kamu kesiminde yüzde 160. artış yapmıştır; 
özel kesimde, 1989'da yüzde 148 zam yapılmış, 1990'da ise yüzde 300 oranında bir ücret artışı 
sağlanmıştır; bu, Anavatan döneminde olmuştur. 1991 yılında da, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 
toplu iş sözleşmeleri, yüzde 175 oranında bir zamla bağlanmıştır. 
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ı (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET KABİL (Rize) - O zaman enflasyon yüzde 54'tü, şimdi yüzde 150. 

BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... Rica ediyorum, son cümleni
zi söyleyin. 

İLHAN KAYA (Devamla) - Bağlıyorum. ' ' ."• 

Ben, Sayın Hükümete sesleniyorum ve şunu öğrenmek istiyorum; Dün Meclisten yetki aldı
nız. Sizden ricamız, çıkıp, değerli bakanlarımız, yetkili kimseler buradan açıklasınlar; işçilerimize 
kaç para verecekler, memurlarımıza kaç para verecekler, emeklilerimize kaç para verecekler? 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Ne zaman verecekler? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kaç lira verecekler, kaç?... 

İLHAN KAYA (Devamla) - Bakın, değerli Hükümet yetkilileri, ben, pazartesi günü İzmir 
Maliyesine ziyarete gittim; inanın ki, memurları, artık milletvekilinin elini sıkmayacak derecede 
gördüm; ben, oradaki iki memur bayanın hüngür hüngür ağlayışım gördüm. 

Sizlerden ricamız, bu yetkiyi hangi şekilde kullanıp, memurlarımıza ne vereceğinizi, memur
larımızı ne zaman zamdan faydalandıracağınızı... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Ne zaman?.. Hangi tarihte?.. 

İLHAN KAYA (Devamla) - ...ve memurlarımızın bu sefaletten kurtulmasını ne zaman önle
yeceğinizi ifade etmenizi istiyor, Sayın Başkanıma müsamahasından dolayı teşekkür ediyorum, he
pinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; izmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın gündem dışı konuşmaları dolayısıyla ikinci defa hu
zurunuza çıktığım için, hem teşekkür ediyor hem de beni bağışlamanızı diliyorum. 

Değerli arkadaşımızın, haklı, yalnız haklı olduğu kadar birtakım başka çağrışımları da yaptı
ran değerli beyanına cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mecellede bir kural vardır, der ki: "Batıl, makûsun aleyh olamaz." Ya
ni, bir yanlış, başka bir yanlışın gerekçesi olmaz, haklılığını göstermez; yani, geçmiş dönem içeri
sinde yapılan birtakım yanlış uygulamalar, yanlışlar, hatalar, bilerek bilmeyerek, isteyerek isteme
yerek yapılmış şeyler varsa, onlar, bugünün, o hataları devam ettirmenin gerekçesi olmaz; ama, ba
zı zaman da, o hatalardan çıkamamanın veyahut o hataları düzeltmenin bir belli zaman süreci içe
risine sığdırılmak mecburiyetinin gerekçesi olur. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Öyle demiyordunuz ama gelirken! 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Şunu söylemek istiyorum: 1991 
yılında devletin rakamları, OECD rakamları, yani yurt dışındaki kuruluşların da rakamları gösteri
yor ki, ona takaddüm eden son on yıl içerisinde, çalışanların -yani, işçi ve memur olarak çalışanla
rın- millî gelirden aldığı pay, yüzde 33'lerden yüzde 15'lere kaymıştır. Yani, o kesim içerisinde, 
rant sınıfı, yüzde 30'lardan yüzde 65'lere çıkmış, çalışan insanlar -işçi ve memur ayrı, kırsal kesim 
ayrı, bunların her birisi- yüzde 30'lardan yüzde 15'lere inmiştir; ama, dediğim gibi, bu, bizim için 
emsal olmaz, bizim mazeretimiz olmaz; ama, bizim o durumdan çıkabilmek için ihtiyacımız olan 
zamanı anlatmak veyahut istemek bakımından bize bir gerekçe olur. 

- 419 -



T.B.M.M. B : 7 3 26 .1 .1995 0 : 1 
Ülke ekonomisinin 1991 yılında bir istikrar programına ihtiyacı olduğunu ifade eden değerli 

arkadaşlarımız, bu Mecliste, bu sıraların arasında oturmaktadırlar. Hatta "1987'de Türkiye bir is
tikrara muhtaçtı" denilmiştir. Bu, yetkili ağızlardan, ehliyetli ağızlardan, saygıdeğer ağızlardan ifa
de edilmiştir. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Üç senedir niye getirmediniz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bu demektir ki, 1987'de veyahut 
1991'de Türkiye, bir istikrar programı ihtiyacıyla karşı karşıyaydı. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Önce kendiniz inanın... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Karşı karşıyaydı... Ben söylemi
yorum; söyleyenler aranızda oturuyor. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Üç yıldır niye tedbir almadınız? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - 1991'de Türkiye'yi bir istikrar. 
programıyla karşı karşıya getirenler biz değiliz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) -1991'de değil Sayın Bakan, 1995'te... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Lütfen, dinlerseniz... Batan, daha 
geçen gün, yine, bir değerli arkadaşımız, o devrin sorumlulularından, o devirde liyakatle, ehliyetle 
hizmet etmiş, bütün iyi niyetiyle hizmet etmeye çalışmış bir değerli arkadaşımız, burada "biz, 3 tril
yondan borcu aldık, sekiz sene sonra 68 trilyon olarak bıraktık..." 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Yanlış. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - "...Niçin 68'i şuraya getirdiniz" 
derse, 68 trilyonda borcu bıraktığınızda -15 milyar dolardan alıp da 50 milyar dolarda bırakıldığı 
zaman- Türkiye'nin kalkınma hızı sıfır, enflasyonu yüzde 73. Bu, benim rakamlarım değil. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - 1994'ün enflasyonundan bahset... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Karşılıklı konuşmuyoruz, 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - 1994'ün kalkınma hızından bahset, 1991 'den bahsetme. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Tamam; 1991 'in kalkınma hızı
nın içerisinde... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ağlama yerinde değilsiniz, yapma yerindesiniz. 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin, rica ediyorum... Sayın Bakan gündem dışı konuş
maya cevap veriyor. Böyle bir usul de yok. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hatibin sözlerine cevap versin efendim. 

BAŞKAN - Efendim, kesmeyin. Bakın, İçtüzük açık. 

Buyurun Sayın Bakanım 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bu Mecliste böyle cevap verilme
yeceğini bilecek kadar, en azından, deneyiminiz olması lazım. 

BAŞKAN - Arkadaşınız çıktı, gündem dışı konuştu; ona da Sayın Bakan cevap veriyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Hayır; ama, yani... 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, son on yılın ortalamasını söyler misi
niz? Siz, 91'i söylüyorsunuz. 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim. Efendim, gündem dışı... 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Hatinoğlu... 

BAŞKAN - Rica ediyorum... Bakın arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - On yılı, beş.yılı bırakınız. O bu
lunduğunuz yerden değil; o kıymetli fikirlerinizi söyleyeceğiniz yer burası; her şeyden önce bunu 
bir öğrenelim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, siz onları muhatap almayın; lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Devamlı söylüyoruz. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Buradan söyleyeceksin onu, otur
duğun yerden değil. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Devamlı söylüyoruz, bir defa değil, bin defa söylüyoruz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar yerinizde sessiz oturmasını bilmiyor musunuz? Yerinizde sessiz otur
mak sizi rahatsız mı ediyor? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sıfır kalkınmayla bıraktınız, 68 
trilyon borçla bıraktınız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Artı 0,5... Eksi 7 ile bırakmadık. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ben o zaman şöyle döneyim d e 

fi AŞKAN - Lütfen, bakın, İçtüzüğü uygulatma zorunda bırakmayın beni. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bıraktığınız o borçlar neyle öde

necekti; yüzde 70'lcrde, 73'lerdeki enflasyonun mutlaka üstünde olması gereken bir faizle katlana
rak bugüne gelecekti. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Her gün aynı şeyleri söylüyorsunuz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Yok ki başka malzemesi; verecek cevabı yok ki. Zaten soruya da 

cevap vermedi. * 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, as

lında, belki, Sayın İlhan Kaya arkadaşımızın değil de, daha başkalarının burada ifade etmesi gere
ken sözleri değerli arkadaşımız yüklendi. 

Şimdi, dokuz ay içerisinde hangi istikrar programının başarıya ulaşacağı veyahut bir noktaya 
varabileceği... 1991 Seçimlerinde... 

Anlaşılan, hep, yani, karşılıklı konuşmak itiyadınızı... Lütfen... Ona hakkınız yok Sayın Nev-
şat Özer; böyle bir usul de yok. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Bakan, ben bir şey demedim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Böyle bir usul de yok... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin efendim; onlara bakmayın. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ben, yerinizden konuştuğunuz her 

söze, elinizi kolunuzu sallayarak söylediğiniz her söze cevap vermek mecburiyetinde değilim. İç
tüzüğün verdiği hakkı kullanan değerli arkadaşımızın görüşlerine cevap veriyorum, sizinkine de
ğil. Çıkar, konuşursunuz, yarın da onun cevabını veririz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mesut Yılmaz bu kürsüden demiştir ki, "bizim 1991 seçimlerine 
gidiş sebebimiz..." 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O da burada yok. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ne söyleyeceğimizi lütfen bir din

leyin. 
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"...gidiş sebebimiz, onsekiz ayın içerisine bir istikrar programının sığması mümkün olmadı

ğından dolayı millete gittik, yetki istedik." Millet, verdi-vcrmedi, ayri mesele. Yani, Sayın Yılmaz, 
haklı olarak, onsekiz ayın içerisine sığmayacağı için bir istikrar programının, burada istikrar prog
ramına ihtiyaç olduğunu itiraf etti; ben değil, sizin lideriniz itiraf etti. 

Bir ikincisi: Bunun onsekiz ay içerisinde telafi edilemeyeceğini söyledi ve bundan dolayı da 
seçime gittiğini ifade etti. Bunları ben söylemedim, Sayın Yılmaz söyledi. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Size göre öyle. 
BAŞKAN - Bakın, Sayın Nevşat Özer, İçtüzüğü uygularım hakkınızda; sabahtan beri müda

hale ediyorsunuz kürsüye. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Memurlarımızın sıkıntısının bu

rada dile getirilmemesi veyahut o sıkıntılara katılmamak mümkün değildir. Ben, o sıkıntıların ya
şandığı şeyi söylüyorum. Bugün, işçilerimizin aldığı ortalama aylık 18 milyon 550 bin Türk Lira
sıdır; oysa, memurlarımızın -müsteşarından müstahdemine kadar- maaş ortalaması 7 milyonun 
üzerindedir, müsteşar da dahil olmak üzere. Bu tablo, bir günde meydana gelmemiştir. Bir günde 
meydana gelmeyen, gelmemiş olan bir günde de düzeltilemeyeceğini, gelin, lütfen kabul edin. 
Meclis olarak, gelin, hep beraber, bunun çaresini nasıl bulacaksak... Memur ile işçi arasında yara
tılan bu uçurumu hepiniz benden iyi biliyorsunuz; ama, orada belki bir görev yapmak ihtiyacıyla 
bunu yapıyorsunuz. Bunun için üzüntümü ifade etmek istiyorum. Görev yapmak ihtiyacını duyu
yorsunuz. Ben, Sayın Yılmaz'in söylediklerini söylüyorum; ben,' Sayın Pakdemirli'nin söyledikle
rini söylüyorum ve ben yine, saygı duyduğum, aranızda oturan değerli arkadaşlarımızın söyledik
lerini burada size söylüyorum. 

Türkiye, 1991'de, istikrar programına muhtaç halde, bugünkü İktidara -49 uncu Hükümete-
teslim edilmiştir. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Niye o zaman yapmadınız? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - İster kabul edin, ister etmeyin; bu, 

sizin aranızdaki değerli arkadaşlarımız ve sizin lideriniz tarafından ifade edilmiştir. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -Yakında belli olacak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, zaten, Yüce Meclis, size, bu konuda, yetki kanunuyla yetki verdi. Dileriz ki, me

murların, işçilerin ve emeklilerin durumunu düzeltirsiniz. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım zamları söylemedi. Ne kadar zam ve

recekler? 
BAŞKAN - Sayın Kaya, Sayın Bakan kendi takdir ölçüleri içinde gündem dışı konuşmanıza 

cevap verdi. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Tarih vermedi. Memur bekliyor. O da pazarlıkla olacak galiba. 
BAŞKAN - Ûunun da, takdirini Sayın Bakanın kendisi yapar. Bu itibarla, bizim kendisine mü

dahale etme hakkımız yoktur. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ile bunlara verilen cevaplar faslı bitmiştir. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - İstanbul Milletvekili Engin Giiner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana gelen uçak kazaları

nın nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 
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BAŞKAN - 3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1983 yılından 1994 yılına kadar, 11 yıl boyunca hiçbir ciddî kaza yapmayan Türk Hava Yol
lan, maalesef 1994 yılı içerisinde 3 büyük kazayla yeniden gündeme gelmiştir. Bu kazalardan bi
ri, Eskişehir uçağının pistten çıkması, biri de Atina seferini yapmakta olan Gaziantep uçağımızın 
motorlarında meydana gelen arıza sonucu yangın çıkması üzerine kalkış hava limanına geri döne
rek mecburî iniş yapmasıdır. Bu her 2 kazada da, büyük bir şans eseri olarak can kaybı olmaması
na karşılık, üçüncü kaza da, Van seferini yapmakta olan Mersin uçağının dağa çarpmasıyla mey
dana gelen ve maalesef 57 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan kazadır. 

Kazaların nedeni hakkında kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, 
Van'da meydana gelen kazayla ilgili olarak çelişkili beyanlar yanında, Ulaştırma Bakanı Sayın 
Köstepen'in de belirttiği gibi, pilotaj hataları söz konusudur. Yaşanan bu kazalar ve yapılan açık
lamalar, millî havayolumuz olan Türk Hava Yollarının güvenirliliğini zedelemektedir. Bir havayo
lunda asıl önemli olan da budur. Bu sebeple, kazalara "ne yapalım? Bir-iki pilot hata yaptı" diye 
bakmak mümkün değildir. Konu, 2 pilota yüklenerek geçiştirilemez. Önemli olan, yıllardır kazasız 
uçan bu pilotlarımızı hataya iten sebepleri bulup ortaya koymaktır. 

Türk Hava Yolları, son yıllarda dünyanın en genç havayolları teması üzerine kurduğu ve mil
yarlar harcadığı reklam kampanyasıyla bir imaj çalışması içerisine girmiştir. Ancak, gerçek, veril
meye çalışılan bu imajın tersine, Türk Hava Yollarımızın ciddî yanlış yönetim politikaları içerisin
de bulunduğudur. Yanlış yönetim, 1992-1994 arasında şirketteki hızlı büyüme ve bu büyümeye 
uyumlu olmayan altyapıdır. Bu dönemde, dünyada hiçbir havayolu aynı hızda büyUmemiştir. Ak
sine, bir kriz yaşamaktadır. 

Türk Hava Yollarının, 2000 yılına kadar yapılmış bulunan master planının dışına çıkılarak ger
çekleştirilen bu büyümenin ticarî ve ekonomik bir gerekçesi de yoktur. 

Master plana göre, 1992 yılından bu yana filoya 5-6 yeni uçak alınması gerekirken, 1992 yı
lında 33 olan uçak sayısı, yapılan plan dışı alımlarla, Eylül 1994 tarihinde 69 adede yükseltilmiş
tir. Ancak, altyapı, bu alımlara paralel olarak gerekli yatırımlar yapılarak büyütülmemiş ve perso
nel sayısı, ihtiyaç oranında artırılamamıştır. Mevcut altyapı da, uçak filosunda meydana gelen bü
yüme karşısında yetersiz kalmıştır. 

Diğer taraftan, uçak filosundaki plansız büyüme, aynı zamanda THY'nın zararlarını da büyüt
müş ve 1992' de 87 milyon dolar, 1994 yılında da bilançoya göre 120 milyon dolar zarar edilmiş
tir. Aslında, gerçek zararın 170 milyon dolar olduğu iddiaları da bulunmaktadır. Şirketin kısa va
deli borçlarının da bir önceki yıla oranla iki misli artarak 491 milyon dolara yükseldiği, ayrıca ban
kalara 1,3 trilyon kısa vadeli kredi borcu bulunmaktadır. 

Son zamanlarda, uçak alımlarının çoğunluğu, ciddî bir ihale açılmadan ve şirketin değerlerine 
hiçbir katkısı bulunmayan kiralama yoluyla yapılmış, ülke kaynaklan, âdeta birilerine peşkeş çe
kilmiştir. Hiçbir şart ve şekilde dönüşü olmayan kiralama anlaşmalarıyla, kurum büyük borç yükü 
altına sokulmuş ve şirketin geleceği ipotek altına alınmıştır. 

Buna karşılık, şirket, ne amaçla harcandığı ve ne kazandınldığı belli olmaksızın, 1992 yılında 
70 milyar, 1993 yılında 400 milyar reklam gideri ödemeyi, yeni bir bakım hangarı veya uçuş ve 
teknik eğitim merkezi kazandırmaya veya ihtiyacı olan teknik personeli tedarik etmeye tercih et
miştir. 

Bütün bu veriler, son yıllarda şirketin iyi yönetilmediğini ortaya koymaktadır; zira, 1992 yı
lından bu yana, THY yönetim kadroları bütünüyle politize edilmiştir. Şirket içinde yetişmiş genel 
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müdür yardımcıları yerine, DYP' nin adayı olmaktan başka hiçbir yöneticilik vasfı bulunmayan, 
seçim kaybetmiş DYP adayları, yönetim kurulu üyeliklerine atanmış ve dolayısıyla, yönetim kade
meleri arasında kopukluk meydana gelmiş ve yönetim giderek zaafa uğramıştır. 

Bütün bu sebeplerle, Türk Hava Yollarında son üç yıl içinde yaşanan ve milletimizi yasa bo
ğan uçak kazalarının oluş nedenlerinin tespiti ile alınacak tedbir ve uygulanacak politikaların belir
lenmesi, THY'na olan güven kaybının yeniden kazandırılması, gerek işletme yönetimi dolayısıyla 
meydana gelen zararlann açık ve net olarak ortaya çıkanlması ve gerekse uçak alım ve kiralama 
ihalelerinin iddia edilen usulsüzlüklerin ve sorumlularının ve siyasal kadrolaşma olup olmadığının 
tespiti amacıyla Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştır
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 

Ekrem Pakdemirli 

Ahmet Kabil 

Süleyman Hatinoğlu 

Ali Kemal Başaran 

Emin Kul 

Hasan Çakır 

Yücel Seçkiner 

Seyit Eyyüpoğlu 

Faruk Saydam 

Mahmut Orhori 

Şükrü Yürür 

Şerif Bedirhanoğlu 

Gürol Soylu 

(İstanbul) 

(Manisa) 

(Rize) 

(Artvin) 

(Trabzon) 

(istanbul) 

(Antalya) 

(Ankara) 

(Şanlıurfa) 

(Manisa) 

(Yozgat) 

(Ordu) 

(Van) 

(istanbul) 

2. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personelinin ücretlerin
deki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığına 

Kamu personelinin ücretlerindeki dengesizliklerin gözlenebilmcsi ve yapılacak uygulamalara 
ışık tutması için 657 ve 1475 sayılı kanunlara tabi olarak çalışanlar ile özel kanunla kurulmuş ka
mu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen tüm kamu personelinin şu andaki ücretlerinin ve za
manla nasıl bu duruma geldiğinin tespiti amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını talep etmekteyiz. 

Ahmet Remzi Hatip 
Şevket Kazan 

Lütfü Esengün 

Ahmet Cemil Tunç 

Cevat Ayhan 

Abdüllatif Şener 

(Konya) 
(Kocaeli) 

(Erzurum) 

(Elazığ) 

(Sakarya) 

(Sivas) 
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Oğuzhan Asiltürk 
Şinasi Yavuz 
Ahmet Ankan 
Salih Kapusuz 
Kemalettin Göktaş 
Ömer Ekinci 
Hasan Dikici 
Ahmet Derin 
Hüseyin Erdal 
Şaban Bayrak 
Mustafa Ünaldı 
Ali Oğuz 

B:73 
(Malatya) 
(Erzurum) 
(Sivas) 

(Kayseri) 
(Trabzon) 
(Ankara) 
(Kahramanmaraş) 
(Kütahya) 
(Yozgat) 
(Kayseri) 
(Konya) 
(istanbul), 

Gerekçe : 657 sayılı Yasa kapsamında çalışan kamu personeli; eğitim, liyakat, kariyer ve kı
dem gibi kriterlerin esas alındığı derece ve kademelerden oluşan bir ücret tablosunda belirlenen üc
reti alırlar. Kamu personeli yukarıda belirtilen kriterlere göre farklı derecelerde, dolayısıyla farklı 
yaşam düzeylerinde işe başlarlar. Zamanla kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi alırlar. Kısaca
sı, bu ücret tablosunda eğitim, layikat ve kariyer gibi kriterlere göre personel arasında bir ücret den
gesi oluşturulmuştur. Ancak, zamanla personel ücretlerinde yapılan ek gösterge uygulamalanyla bu 
denge alt dereçelerdekilerin aleyhine bozulmuştur. 

Ayrıca, bu yasa kapsamındaki personel, çeşitli hizmet ve sorumluluk gruplarına ayrılarak, hiz
met ve sorumluluk farklarım gözeten ve ücretlerde bu hususta dengeyi sağlayan tazminatlar tablo
su oluşturulmuştur; fakat, zamanla bu gruplar arasında yapılan farklı uygulamalarla (sesini duyu-
rabilen etkin gruplara daha yüksek tazminat ve ek gösterge verilmesi gibi uygulamalarla ki, bunlar 
uygulamanın özüne terstir) bu tablolarda da dengeler bozulmuştur. Bu uygulamalarla hasır olan üc
ret artışları, emeklilik gibi, ödemeye yönelik uygulamalara esas olmadığından hükümetlerce tercih 
edilmiş, sonuçta bu şekilde alınan ek ücretler,' derece/ kademe karşılığı alınan temel ücretleri bir
kaç kat katlamıştır. 

Son olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26.12.1994'te kabul edi
len "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" her ne kadar Hükümetçe Komisyondan geri çe
kilmiş ise de, bu tür uygulamaya çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. 

Bu kanun tasarısı yasalaştığı takdirde ücret dengeleri, düşük ücretlilerin aleyhindp olmak üze
re daha da bozulacak, toplumda huzur kalmayacak, üretim ve hizmetlerde verim düşecektir. Bu tür 
gelişmeler toplumumuzda açık olarak gözlenmektedir. 

Özel kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, kendi kuruluş kanununun verdiği esneklikle gür 
nün koşullarına uygun, hatta daha ileri bir ücret politikası uygulayabilmektedir. 

1475 sayılı Yasa kapsamında çalışan kamu personeli, ücret artışlarını toplusözleşmelerle kar
şılıklı pazarlık esasına göre almakta, özellikle güçlü iş kollarında daha yüksek ücret artışları sağla
nabilmektedir. 

Görüleceği üzere, bu tür uygulamalarla kamu personeli arasındaki ücret dengeleri, âdeta için
den çıkılamayacak bir şekilde bozulmuştur. Bu dengeleri koruyacak bir ücret artışı politikası izle
mek, düşük ücretlilerin yaşam düzeyini korumak toplum düzeni.ve huzuru için elzemdir. 
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Buna göre, kamu personeli ücretlerindeki dengesizliklerin gözlenebilmesi ve yapılacak uygu

lamalara ışık tutması için (657 ve 1475 sayılı Kanunlara tabi çalışanlar ile özel kanunla kurulmuş 
kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen) tüm kamu personelinin şu andaki ücretlerinin ve zamanla 
nasıl bu duruma geldiğinin araştırılması gerekmektedir. 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının sorunlarını ve özel
leştirme uygulamalarım araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
{101229) 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin aldığı yanlış kararlar ve uyguladığı ekonomik politikalar sonucu her geçen gün da
ha fazla yoksullaşan kamu çalışanlarının, iyi ücret, sosyal, kültürel haklar ve daha iyi çalışma ko
şullan gibi sendikal haklarını savunmak için başlattıkları girişimler sonucunda vardıkları nokta, 
sürgün, tekme, coplu ve köpekli saldırılar olmuştur. 

Koalisyon Hükümetinin 19 Kasım 1991 günü imzaladıkları ortak Hükümet Protokolünde, ka
mu çalışanlanna sendikal haklar tamnması konusu ifade edilirken, çalışma ve sendikalara ilişkin 
hükümlerin ILO ilkelerine uygun hale getirileceği; 24 Haziran 1993 günü imzalanan protokolde 
ise, buna ilave olarak, devlet personel rejiminin, kamu çalışanlarının sendikal haklarının sağlanma
sı ve gelişmesi de gözetilerek yeniden düzenleneceği ifade edilmiştir. 

Üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen gerek ortak protokolde gerekse Hükümet Programın
da yer alan bu vaatlerini yerine getirmeyen Hükümet, çalışanların yasalardan kaynaklanan hak ara-
yışlanna antidemokratik yöntemlerle karşı çıkmakta, irtsan onuruna yakışmayacak uygulamalara 
başvurmaktadır. 

Bunun en son örneği, PTT çalışanlanmn sendikal haklar ve çalışma şartlânnın yeniden düzen
lenmesi için 21-25 Kasım ve 20 Aralık'ta gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemine karşı, PTT Ge
nel Müdürlüğünün Tüm Habersan Genel Başkanı ile 25 sendika yöneticisi ve üyesinin güney ve 
güneydoğu illerine sürülmesi karanna tepki gösteren 14 bin PTT çalışanının polisin, coplu ve kö
pekli saldınsına maruz bırakılarak cezalandınldığı kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmiştir. 
Sürgüne gönderilenlerden bir kısım yürüyemeyecek derecede, bir kısım ise yüzde 50 oranında sa
kat olanlar bulunduğu gibi, kan-koca ayn ayn illerde görevlendirilenler de mevcuttur. Anayasanın 
41 ve 50 nci maddelerine aykın olan bu çağdışı uygulamalann demokrasinin gelişmesine, insan 
haklanna hiçbir katkı sağlamayacağı, aksine engelleyeceği muhakkaktır. 

"Türkiye için stratejik önemi vardır" denilerek özelleştirilmesine karşı çıkılan PTT'nin 14 yıl
lık memurunun, 4,5 milyon TL maaşla ev geçindirmeye mecbur kalması gibi acıklı durum hangi 
millî veya stratejik çıkarı yerinde bırakabilir veya koruyabilir. Yüzde 150 enflasyon karşısında ezi
lerek, çağdışı yaşamaya mahkûm edilen kamu çalışanlanndan, bu şartlar altında, sağlıklı ve verim
li hizmet alabilmek mümkün olabilir mi? 

Reel ekonominin toplum üzerindeki olumsuz etkisini görmezlikten gelen Hükümet, parasal 
göstergelerle kâğıt üzerinde dökülüp konuşulan soyut bir ekonomi ve rant gelirlerini teşvik eden 
dalgalanmalarla vatandaşlan oyalamaktan başka hiç bir ekonomik çözüm üretemediği gibi, öteden 
beri iddialı olduğunu öne sürdüğü özelleştirme konusunda da bugüne kadar ciddî hiçbir adım atma
mıştır. Özellikle büyük ümit bağladığı PTT'nin özelleştirilmesi konusunda ne yapmak istediği, ne 
tür uygulamalar düşündüğü, burada çalışanların malî ve sosyal haklarına nasıl bir güvence getirme
yi amaçladığını hâlâ belirlemiş değildir. Özelleştirmeyi bütçeye bir yama olarak düşünen Hüküme
tin PTT'nin özelleştirilmesi konusundaki tutumunun açıklığa kavuşturulması, burada çalışanların 
haklı bir beklentisidir. ' 
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Her vesileyle şeffaflıktan bahseden Hükümetin, PTT tarafından yapılan ihale, alım ve satım

larda şüpheli durumların bulunduğuna dair iddialar konusunda da suskun kalması özellikle bilgi iş
lem sistemlerinin değiştirilmesi konusunda yapılan ihaleyle ilgili şüpheli iddialar sendikalarca ifa
de edilmektedir. 

Çalışanların çok önemli bir bölümü sözleşmeli personel kapsamında bulunan aynı işi yaptık
ları halde farklı ücretler alan ve farklı sosyal haklara sahip olan PTT çalışanlarının içinde bulun
dukları sosyal ve ekonomik sıkınülan, özelleştirme uygulamalarının boyutlarını, bundan doğacak 
hak ve yükümlülüklerin çalışanlara ne ölçüde yansıyacağı ve ne tür güvencelerin getirileceği, alım 
satım ve ihalelerden kaynaklanan şüpheli iddiaların açıklığa kavuşturulması gibi hususları araştır
mak ve bu konudaki politikalann tespiti amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Emin Kul (istanbul) 
SabriÖztürk (İstanbul) 
Salih Ergün (İstanbul) 
Elaattin Elmas (İstanbul) 
Cengiz Bulut (İzmir) 
Engin Güner (İstanbul) 
İsmail Sancak (İstanbul) 
Faruk Saydam (Manisa) 
M. Rauf Ertekin (Kütahya) 
Halit Dumankaya (İstanbul) 
Ahmet Kabil (Rize) 
Bedrettin Doğancan Akyürek (İstanbul) 
BAŞKAN - Okunan bu üç önerge okunuş sırasına göre gündemde yerini alacak ve Meclis 

araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler sırasında yapılacaktır. 
Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge

len Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yanm kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - 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 Kanunlannda Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasansının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. - 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 Tasansının görüşmele

rine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

•ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

' görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
4\ - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134). 
BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

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

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare ve Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 283 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6.-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. 

Komisyon?;. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - 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. 
8. - 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 Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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9. - 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. -

10. - 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 Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; Özelleştirme Ka
nun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

İL- Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Madde
si Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667,1/649) (S. Sayısı: 639) 

BAŞKAN - Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
12. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) 
BAŞKAN - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/800) (S. Sayısı: 760) (1) 

BAŞKAN - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, 
maddelere geçilmesi Yüce Kurulca kabul edilmişti. 

Şimdi 1 inci maddeyi okutuyorum: 

(1) 760 S. Sayılı Basmayan 25.1.1995 tarihli 72 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 15 Nisan 1994 tarihinde imzalanan "Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması" 

nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şu ana kadar, şahsı adına söz isteyen Sayın Cevat Ayhan var. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN-Grup adına mı? O zaman, grup yetki belgenizi gönderirsiniz. 
CENGİZ BULUT (tzmir) - Şahsım adına söz istiyorum. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, şahsı adına; Sayın Ölmeztoprak, grup adına. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, aslında dünkü müzakereler sırasında Hükümetin, bu anlaşmayla il

gili bir bilgi vermesi gerektiği konusunda milletvekillerinden yoğun bir talep ve tenkit gelmişti... 
Siz, başlangıçta, uygun görürseniz, buyurun, bir açıklama yapın.' 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, zaten, benim 
dün bir söz talebim vardı; ama, maddeye geçilince kaldı. 

BAŞKAN - Dün, söz istemiştiniz, zaman da yetmemişti. 

Buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 10 dakika. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım, dünkü eleştirilere ve bu meyanda da Dünya Ticaret Örgütünün mahiyetine, Türkiye'ye 
ne getirip ne götürdüğüne kısaca değinmek üzere, huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bugünkü durumda, Dünya Ticaret Örgütünün kurulması, dünden bugüne hazırlanmış bir an
laşma değildir. Türkiye, bunun üzerine, 7 yıldır, çeşitli toplantılara çeşitli bakanlıkların katılımıy
la iştirak etmiş ve 7 yıllık müzakere sonunda, Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasına ilişkin, bu, 
800 sayfalık anlaşma meydana gelmiştir; önce bunu belirtmek istiyorum. 20 Eylül 1986'da Urugu
ay'da ilk toplantı yapılmış ve Türkiye buraya, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sağlık Ba
kanlığı, Kültür Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartlar Enstitüsü gibi ku
ruluşlarımızdan uzmanlar iştirak etmiştir. Daha sonraki ikinci toplantı 5-9 Aralık 1988'de Montre
al'de (Kanada'da) yapılmış ve buraya da, Türkiye, geniş bir uzman kadrosuyla iştirak etmiştir. 3-7 
Aralık 1990'da, Bakanlar Kurulu düzeyinde Brüksel'de ve Belçika'da üçüncü toplantı yapılmıştır. 
Dördüncü toplantı da, hepinizin bildiği üzere, 12-15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş'te bir nihaî ra-
tifıcation, yani, paraf anlaşması olmuştur. 

Anlaşma metnine baktığımız zaman, gerek Dışişleri Bakanlığının ve diğer teknik bakanlıkla
rın temsilcilikleri, kendi konularına taalluk eden konularda rezervler getirmiştir. Bir örnek vermek 
gerekirse, tarım konusu görüşüldüğü zaman, sadece Türkiye'nin ürettiği tarım ürünleri değil, tro
pikal ülkelerin ürettiği tarim ürünlerinin de bu anlaşma kapsamına alınması, Türkiye'nin getirdiği 
öneri ile anlaşma metnine dahil edilmiştir. 
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Burada belirtmek istediğim husus şudur: Bu anlaşma, çok alelacele ortaya konulmuş bir anlaşma 

değildir ve Türkiye, bu uluslararası müzakerelerde deneyimlidir. Özellikle Dışişleri Bakanlığımızın, 
gerek kültürel anlaşmalarda gerek teknik anlaşmalarda gerek ekonomik ve malî anlaşmalarda ge
niş bir deneyimi vardır. Bir de, belirtmek istediğim husus şudur ki; Türkiye, 1947'den bu yana bu 
anlaşmaya vücut veren GATT örgütünün kurucu üyesidir; yani, bugün, geçici bir hüviyet arz eden 
bu GATT, bu anlaşma ile, Dünya Ticaret Örgütüne dönüşmektedir ve bu safhaya kadar, 1947'den 
beri, Türkiye, kurucu üye olarak, uluslararası ticareti düzenleyen bir anlaşmanın, bir kuruluşun ku
rucu üyesi olmuş, onun bünyesindeki bütün çalışmalara, teknik çalışmalara katılagelmiştir. 

Bu itibarla, bu anlaşmanın, Türkiye'ye ne getirdiği ne götürdüğü konusunda, Türkiye'nin ge
rekli teyakkuzu gösterip göstermediği hususunda Yüce Meclisin endişe etmemesini istirham et
mekteyim ve gerçekten, 1986'dan bugüne kadar, hükümetler, Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşu
na vücut veren anlaşma konusunda gerekli hassasiyeti göstermişlerdir; bunu, huzurlarınızda belirt
mek istiyorum, 

Bu anlaşmanın, Türkiye bakımından önemini belirtmek istiyorum. Esas itibariyle GATT an
laşmasına 125 ülke katılmıştır. Katılmayan ülkeler sadece Suudi Arabistan, Irak ve İran gibi daha 
çok dünya ticaretinde tekel mahiyetinde olan petrol üreten ülkeler olmuştur ve şu noktaya geldiği
miz günlerde; yani, Dünya Ticaret Örgütünün 1.1.1995'ten itibaren faaliyete geçtiği günlerde gör
mekteyiz ki GATT'a dahil olmayan Suudi Arabistan ve İran da bu örgütün, Dünya Ticaret Örgü
tünün üyesi olma arzusunu izhar etmişlerdir. 

Bu itibarla, GATT bünyesinde, 1947'den bugüne kadar büyük mesai vermiş olan Türkiye'nin, 
bu Dünya Ticaret Örgütünün dışında kalmasını düşünmek doğru bir husus olmamaktadır. 

Şimdi, Dünya Ticaret Örgütü neyi getiriyor neyi götürüyor diye belirtmeden önce, dünya tica
retinde Türkiye'nin bugünkü yerini de huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Türkiye'nin yeri, mal ti
caretinde emport ve export, yani ithalat ve ihracatta; ithalatta 125 ülkeyi esas alırsak 33 üncü, ih
racatta 36 ncı sıradadır. Hizmet ihracatında; yani, turizm, uluslararası nakliyecilik, navlun ve mü
teahhitlik hizmetleri ve diğer uluslararası hizmet ihracatında ve ithalatında ise Türkiye'nin yeri, 
dünya ticaretinde yüzde 25Merdedir. Türkiye, dünya ticaretinde gerek hizmetler alanında gerekse 
mal alanında önemli yeri olan ve 125 ülke içinde 20'lerlc 30'lar arasında potansiyeli olan bir ülke
dir. 

Bu itibarla, dünya ticaretini hukukî bir düzene bağlayan ve onu disipline eden bir anlaşmaya, 
Türkiye'nin, bırakın üye olması, Hükümet olarak kanaatimiz, kurucu üye olarak bu örgütün bün
yesinde yer almasıdır. Bu anlaşmanın şubat ayının başından itibaren bazı komitelerinin faaliyete 
geçeciğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bu itibarla da, Hükümet olarak bu anlaşmanın bir an önce Parlamentomuzda görüşülüp, ilk ku
ruluş toplantılarında, Türkiye'nin kurucu bir fonksiyonla yer almasının da bizim menfatımız açı
sından olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu konu da dün dile getirildi, Dünya Ticaret Örgütü ile IMF (Uluslararası Para Fonu) arasın
da bir mukayese dile getirildi, denildi ki "Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankasının üçün
cü ayağıdır." Yalnız, durum değişiktir, Dünya Ticaret Örgütünde IMF gibi katılıma bağlı bir oy 
hakkı yoktur; Amerika Birleşik Devletlerinin de bir oy hakkı vardır, Türkiye'nin de bir oy hakkı 
vardır. 

İkincisi, Türkiye gelişmekte olan ülkelerin üst sıralanndadır ve 125 ülke içinde gelişmekte 
olan üye ülkelerin oy oranı yandan fazladır; yani, Türkiye'nin menfaatlannın birleştiği noktada, 
oylamada, gelişmekte olan ülkeler dolayısıyla bir ağırlığı olacağını burada ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, bugüne kadar 80'in üstünde ülke bu anlaşmayı parlamentolarından geçirmiş bulunmak
tadır. İnşallah, önümüzdeki günlerde Türkiye de bu yasayı kabul etükten sonra, bu anlaşmayı par
lamentolarından geçiren ülkeler arasına katılacaklardır. 
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Şimdi, burada belirtmek istediğim bir husus şudur: Bu anlaşmayla dünya ticaretinde 510 mil

yar dolarlık bir artış meydana gelecektir. Bu anlaşma, dünya ticaretinde bir liberalleşmeyi beraber 
getirecektir; birinci özelliği budur. İkinci özelliği ise, dünya ticaretinde bir müessese oluşturmak
tadır. Bugün, GATTın, mevcut anlaşmanın bir yaptırım şeyi yoktur; ama, bu kurulacak örgütün, 
bazı disiplinleri tatbik etme yetkisini de anlaşmayla kendisine almış olmasıdır. 

Şimdi, getirilen diğer yenilikleri huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Bugün, tarım ürünlerin
de, Türkiye'nin lehine düzenlemeler olduğunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum; çünkü, özel
likle Avrupa Birliği ülkelerinin tarıma verdikleri aşın sübvansiyonlarla, dünya piyasalannda tarım 
ürünleri fıyatlannın aşağı çekilmesi suretiyle, Türk tanm ürünlerinin ihracattan alacağı payı menfi 
olarak etkileyen bir düzenin bu anlaşmayla ortadan kalkacağını beklemekteyiz* Bu bakımdan Tür
kiye için önemlidir. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de tekstil önemli bir sektördür ve bu anlaşma, on yılık bir süre zarfın
da, dünya ticaretinde tekstile getirilen engellemeleri de ortadan kaldıracaktır. Bu da Türkiye'nin le
hine olan bir husustur. > 

Diğer bir husus, hizmetler sektöründe -yukanda ifade ettiğim gibi- Türkiye'nin dünya ticare
tinde ilk 25'e giren bir ağırlığı vardır. Bizim çok büyük bir müteahhitlik sektörümüz vardır; önem
li bir navlun geliri getiren kara, deniz, hava taşımacılık gücümüz vardır; bunun yanında, turizmin 
önemini de burada vurgulamak istiyorum. Bu, hizmetler sektöründeki liberalizasyon da Türki
ye'nin lehine bir husustur. Bu da, bu anlaşmayla getirilen önemli bir husustur. 

Tabiî, burada, fikrî haklar konusunda Türkiye de bazı taahhütler altına girmektedir; bu da do
ğaldır. Sahte mal, sahte unvan kullanılması konusunda alınan önlemleri de, getirilen disiplinleri de 
müspet olarak karşılamak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, özetle şunu ifade etmek istiyonım ki, bu anlaşma, çeşitli sektörler açı
sından, Türkiye?ye, daha ileri derecede bir rekabet sorumluluğu yüklemekle beraber, Türkiye'nin, 
bu ileri derecede rekabet ve disiplinden, kendi payına müspet sonuçlar elde edebileceğini de huzur-
lannızda belirtmek isterim. 

Burada, bir değerli üye arkadaşımızın bana ulaşan bir mesajı vardır; onu da bu konuşmamda 
zikrederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Anlaşmamn kabul ve yürürlüğe girişiyle ilgili 14 üncü maddesinde değinilen bir kavram var: 
Depozit. Bu, uluslararası bir kavramdır. Bu kavram, "depoziter ülke", yani "tevdi eden ülke" ola
rak kullanılmıştır ve burada "depozit" kelimesi geçmektedir. Bu yayın sırasında, "depozit" kelime-
sininin yânına "tevdi" kelimesinin de ilave edilmesinin, anlaşma bakımından uygun bir düzenleme 
olacağını belirtmek istiyonım. Bu konuda da Başkanlık kendisine yetki alırsa, sağlıklı bir işlem ola
cağı kanaatimi belirtiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, sözlerimin sonunda şunu belirtmek istiyorum: Uluslararası anlaşmalar
da -ben uluslararası anlaşmaya imza attım- aldığımız kararı mutlaka uygulayacak şeklindeki bir 
yargıya katılmak, kanaatimce çok zordur; çünkü, uluslararası anlaşmalann tatbikatında, bir konsen
süs, belli bir noktada uzlaşma esastır. Bu anlaşma -yann yürürlüğe girdikten sonra- çeşitli uygula
malar sırasında, uzun müzakereler sonrasında bütün üyelerin belli bir ortak noktada uzlaşmalan 
şeklinde tatbik edilecektir. Bu bakımdan da dün burada konuşan arkadaşlarımızın endişelerini zan
nediyorum ki, bu kısa açıklamalarım suretiyle gidermiş oluyorum. 

Burada zamanlamanın önemine kısaca değindim. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün dışında 
kalabilir mi; kalamayacağı hususunu da sizlere kısaca arz etmiş bulunuyorum. Dünya Ticaret Ör
gütüne üyeliğimiz, sanayimizi korumasız bırakacak mı; aslında, bunun da, Türkiye'nin on yıldır iz
lediği dışa açılma politikası bakımından, gereksiz bir endişe olduğunu da tekrar etmek istiyorum. 
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Kısaca, Dünya ticaret Örgütü ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki ayrılıkları; yani, iki

sinin aynı kefeye konulamayacağı hususunu da belirterek, arkadaşlarımın endişelerine cevap ver
diğim kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütünün Kuruluşuna Ait Kanun Tasarısının birin
ci maddesi üzerinde, söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, dün akşam burada, bu tasarının müzakeresi sırasında, bunun ani bir ka
rarla Genel Kurula getirilmiş olmasını tenkit ettik ve bu tip mühim kanun tasarılarının daha uzun 
süre tartışılmasını, değerlendirilmesini; tarafların, milletvekillerinin dışında da, efkârıumumiyenin 
aydınlatılmasının faydalı olacağını ifade etmiştim. Bu, Mecliste, milletvekililerinin verimli çalış
ması için gereklidir. Aym zamanda, yine, Meclisin -bütün kanunlarda söylüyorum- bu tip emriva
kilerle karşılaşması halinde, milletvekillerinin, çalışmalara verimli bir şekilde katılma imkânlarının 
olmayacağını ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, bu anlaşma, bildiğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletlerinde de aylarca, 
meclisin gündeminde beklemiş, nihayet aralık ayının başında, uzun tartışmalardan sonra tasdik 
edilmiş bulunmaktadır ve yine birtakım rezervlerle. 

Bizim de, bu tip anlaşmaları enine boyuna değerlendirmemizde fayda var. Değerli Dışişleri 
Bakanlığı mensupları, şüphesiz, görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar; Sınırlı kadrolanna rağmen, az 
imkânlarına rağmen, başka ülkelerin 60-70 kişiyle katıldığı müzakerelere, çok sınırlı, birkaç kişiy
le katılarak, bu meşakkatli anlaşmaları, müzakereleri bir noktaya getiriyorlar. 

Bizim istediğimiz, burada, Genel Kurulda müzakerede de, anlaşmanın mahiyeti hakkında, eni
ne boyuna bilgi almak, Türkiye'nin faydasına zararı olan hususları tartışmaktır. Dün, değerli arka
daşımız Tunç B il get, burada, kendisinin fevkalade başarılı meslek hayatından kaynaklanan/uzun 
devlet hizmetlerinden kaynaklanan tecrübelerle, bu anlaşma hakkında ve diğer uluslararası, bilhas
sa Batılılarla olan uluslararası kuruluşlardaki münasebetlerde, onların, daima, her meselede, uygu
lamayı kendi lehlerine çevirdiklerini ve üçüncü dünya ülkelerini zarardide edecek politikalardan 
çekinmediklerini; ama, bu anlaşmanın da Türkiye için zarurî olduğunu ifade etmişlerdi. 

Biz, anlaşmaya karşı' değiliz. Dün de ifade ettiğim gibi, anlaşma hakkında, Meclisin, milletve
killerinin bilgilenme ihtiyacından kaynaklanan bir itirazımız oldu dün. Bugün de, Muhterem Baka
nımız bilgi verdiler. Dün, müzakerelerin sonunda, Dışişleri Bakanlığı mensubu arkadaşlarımızdan, 
ben, ilave notlar da aldım, aydınlandım; ama, gönül ister ki, bu tip mühim anlaşmalarda, hatta, her 
kanunda, müzakereye açıldığı zaman, burada, ilgili bakan ve -inşallah İçtüzük cevaz verirde- önü
müzdeki dönemde, bazen, bakanın da altında, müsteşar, genel müdür seviyesinde ilgili bir idareci, 
gelip, meseleyi, vukufla, burada, Genel Kurula arz edebilmelidir. Bu imkânları da getirmek lazım; 
yani, milletvekilleri, tam bilgiyle, yeterli bilgiyle müzakerelere katılmalıdır. 

Dün, bizim bu itirazlarımız sırasında, muhterem arkadaşımız Turhan Tayan'ın "Meclisi, Ge
nel Kurulu kaprise boğmayın" istikâmetinde zabıtlara geçen bir beyanını okudum; üzüntüyle not 
ettim. Yani, bizim, biraz evvel arz ettiğim gibi, Meclisi kaprise boğacak gücümüz de yok, niyeti
miz de yok ve bu niyetin de hiçbir zaman bizde olmayacağını ifade etmek istiyorum. Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Meclis çalışmalarının verimli olmasını istiyoruz. 
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Bakın, asıl tasanyla ilgili hususları da arz edeceğim; ama, bir iki cümleyle de şunu söylemek 

istiyorum: Bir meclisin çalışmalarındaki verimlilik, basan, meclisten çıkacak kanunların isabetini 
sağlar; meclisten çıkacak kanunların amme vicdanında ma'kes bulmasını, destek bulmasını ve uy
gulanmasının da kolay olmasını sağlar. 

Şimdi, 1993'te, nisan ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir vergi paketi sundu o zaman
ki Hükümet. Bu, Sayın Çiller Hükümetinden önceki Hükümetin getirdiği bir tasarıydı; Meclisin 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, bütün ilgili kuruluşlar, ticaret odaları, sanayi odaları, Bankalar Birli
ği, esnaf odaları, birçok kuruluş davet edildi; enine boyuna tartışma yapıldı; ben, çok memnun ol
dum. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmamama rağmen, gittim, o müzakerelerin bir kısmına ka
tıldım, notlar aldım; güzel bir gelişmeydi bu. Sonra, kanun geri çekildi ve Hükümet, onun dışında 
3 tane vergi kanunu tasarısı getirdi, geçirdi. Şimdi, onun üzerinde durmak istemiyorum; söylemek 
istediğim husus şudur: Yani, kanunlar, meclise geldiği zaman, mecliste efkârıumumiyeye takdim 
edilir -Batı parlamentolarında usul böyledir- yani "first reading" dedikleri ilk okumadır, yani efkâ-
numumiyeye takdimidir, bütün kuruluşlara takdimidir; meclis dışından da, ilgili herkes, her kuru
luş, her kurum, bu kanunun, müzakeresi safhasında, milletin menfaatına en uygun şekle dönüşme
si için katkıda bulunur; meclis komisyonlannda, platformlarında bu değerlendirilir, genel kurula 
geldiği zaman, kanun, çok geniş bir mutabakatla genel kurula gelir ve millet ihtiyaçlarına en uygun 
hale gelir. Tabiî, bunun olabilmesi için, yine müteaddit müzakeratta da arz ettim, meclis komisyon
larının, fevkalade yetenekli uzmanlarla denetlenmesi lazım. Bizim Plan ve Bütçe Komisyonumu
zun da diğer komisyonlarımızın da, bu seviyede yetenekli uzmanlarla, birinci sınıf uzmanlarla des
teklenme ihtiyacında olduğunu görüyorum. Yani, Hükümetin getirdiği taşanları alelacele geçirelim 
diye, gümrükten mal kaçınr gibi çıkanyoruz, ondan sonra, birkaç ay sonra aa, bu kanunda bu ha
tayı yaptık diye burda feryadı figanı basıyoruz; vatandaş basıyor... Bakın, 1992'de, buradan, çift
çilerimizin borçlanmn cezalanyla ilgili bir kanun geçirdik. O zaman da söyledik bu işlemeyecek
tir diye; nitekim, işlemedi. Hükümet üyeleri de, bunun işlemediğini ve faydalı olmadığım ifade et
tiler; şimdi, yeni bir tasanyla gündeme gelecekler. Bundan daha iki ay önce, biẑ  kasım ayında, ge
ce yanlanna kadar, sabahlara kadar çalıştık; özelleştirmeyle ilgili bir kanun geçirildi. Takriben otuz 
otuzbeş günde geçti bu; en uzun müzakere edilen kanunlardan biriydi belki; ama, şimdi, tekrar gün
demimizde; belki, Özelleştirme Kanununu tadil edecek bir tasanyla karşı karşıyayız. Demek ki, ko
misyonlarda, Genel Kurulda -bilhassa komisyonlarda- kanunların müzakeresine gerekli önem ve 
uzmanlık desteği verilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu müzakere ettiğimiz tasanya gelince; söylemek istediğim husus şu
dur: Anlaşma, ehemmiyetli bir anlaşmadır; Türkiye'nin ticaretinin gelişmesi, kalkınması, dünya ti
caretiyle entegrasyonunu geliştirmesi bakımından önemlidir. 1948'den beri yürürlükte olan 
GATT'ın yerine Dünya Ticaret Organizasyonu getirilmektedir. Bu organizasyonla, bu anlaşmayla, 
mal ticareti, hizmet ticareti ve ticaretle ilgili olarak fikrî mülkiyet haklanna ait yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Tabiî, böyle bir anlaşmanın kapsamı içine girerken, bu kapsam içinde daha geniş 
sorumluluklar alırken, Türkiye'de de, sektörlerin, bu anlaşma çerçevesinde, Türkiye'nin kalkınma
sına, gelişmesine hizmet edecek şekilde ve bu çok taraflı anlaşma içinde Türkiye'nin zararlarını 
azaltacak istikamette geliştirilmesi gerekir. Bakın, bu anlaşmada, pazara giriş şartları itibariyle, 
gümrük ve eş etkili vergilerde çok süratli bir indirime gideceksiniz; belli bir takvim içinde... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakikanız var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim; bakıyorum saate de. 
...sektörlere -tarım dahil- iç desteklemeyi azaltacaksınız; yani, sektörlerin gelişmesiyle ilgili 

olarak, onlara yapacabilcceğiniz sübvansiyonları azaltacaksınız. Bu, anlaşmanın getirdiği hüküm
lerdendir. Ondan sonra, ihracata vereceğiniz sübvansiyonlan da azaltacaksınız. Nitekim, birkaç 
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seneden beri, gerek ihracattaki gerekse yatırımlara ait teşviklerdeki azalmaların sebebi, bu, GATT 
ve Dünya Ticaret Organizasyonuyla ilgili anlaşmalara hazırlıktır; uygulamaların getirdiği zaruret
ler olarak Hükümet tarafından önümüze konulmaktadır. 

Şimdi, burada, tabiî, Hükümetin ve ilgili kuruluşların, Türkiye'nin kalkınması için, iktisaden 
gelişmesi için, bu sektörlere, bu anlaşmalar çerçevesinde ne teşvikler verilebilir, ne destekler veri
lebilir; bunlarla ilgili, fevkalade... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, arkadaşımıza ek süre verin de konuşmasını bi
tirsin. 

BAŞKAN - Vallahi efendim, ben, bu yasalarda, pek ek süre vermiyorum. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim... Vermiyorsunuz da l'er dakika verdiniz... 
Ama, ben onu da kullanmayacağım... 

BAŞKAN - Hayır, o, gündem dışı konuşmaydı da arkadaşlarımız... Peki, 1 dakika vereyim 
ben size de... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Peki, teşekkür ederim; bitiriyorum. 

Yani, bu teşviklerin fevkalade mahirane bir şekilde hazırlanıp, uygulanıp, sektörlerin gelişme
sine imkân verilmelidir; çünkü, karşımızda olan gerek Avrupa Birliği ülkeleri gerekse ABD gibi 
sanayileşmiş ülkeler, bu teşvikleri gizli olarak fevkalade mahirane bir şekilde kendi sektörlerine 
uygulamakta ve hâkimiyetlerini devam ettirmektedirler. 

Bu hususları arz edeyim dedim. Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

ANAP Grubu adına, Sayın Ölmeztoprak; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geneliyle ilgili kanaatlerimizi dün arz ettik; 1 in
ci maddesiyle ilgili kanaatlerimizi, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına arz etmek üzere muh
terem heyetinizin karşısındayım; muhterem heyetinizi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan, biraz önce, biraz da alıngan bir tavır
la, dünkü konuşmalarla, genel konuşmalarla ilgili kanaatlerini beyan ettiler. Ben, bu hususta, bir 
konuyu arz ederek sözlerime başlamak ve devam etmek istiyorum. Biraz önce Sayın Cevat Ayhan 
da aynı mahiyette kanaatlerini ifade ettiler. 

Bakınız, ben, bu tasarıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığının yaptığı bir çalışmadan bir satın 
sizlere arz etmek istiyorum: "Tetkikiniz için sunulmuş bulunan ve ekleriyle birlikte takriben 800 
sayfayı bulan anlaşma, İkinci Dünya Savaşından bu yana, dünya ticaretinde elde edilen en önemli 
somut neticeyi içermektedir. Anlaşmanın getirdiklerini bu şekilde özetlemek mümkündür" denili
yor. Yani, düşünün, İkinci Dünya Harbinden sonra, dünya ticaretinde -ki, akşam, geneliyle ilgili 
konuşmada da arz ettik- bir IMF'nin kuruluşu, bir Dünya Bankasının kuruluşu, bir de GATT'ın ku
ruluşu; İkinci Dünya Harbi sonrasında, özellikle 1929'da Amerika'nın geçirdiği ve Amerika'dan 
neşet eden, bütün dünyayı tesiri altına alan ekonomik buhrandan sonra, İkinci Dünya Harbiyle be
raber, Amerika'nın geliştirdiği, Marshall Planının geliştirilmesine gerekçe olan, temel mesnet olan 
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Avrupa'nın yıkılmışlığı, Avnıpa'daki siyasî nüfuz boşluğu ve bunun karşılığmdaki gelişmelerle 
beraber, dünya gündemindeki çok önemli bir gelişme olarak başlıyor GATT Anlaşması veya 
GAÎT birlikteliği. Bu, 1948 yılında, 23 ülkenin katılımıyla kurulan bir teşkilat ve nihayetinde -kı
saca bilgi arz etmek üzere ifade ediyorum- 1994 Uruguay Roünd'uyla da, neticesi, dünya kamu
oyuna veya taraf ülkelere takdim olunuyor. 

Şimdi, böyle bir anlaşmayla ilgili olarak -dün, yine, Meclis îçtüzüğüyle, Meclis gelenekleriy
le ilgili de kanaatlerimizi arz ettik- hadisenin, böyle, çok ivedi şekilde getirilip geçirilmesi elbette 
doğru değildi. 

Ayrıca, bir başka hususu daha arz etmek istiyorum: Yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesini görüşürken, Meclis Başkanvekili Sayın Vefa Tanır Bey 
de Meclis Başkanına vekâleten gelmişlerdi komisyona. Günümüz Türkiyesinde, biliyorsunuz, iki
li meclis sistemi şu anda gündemde, tartışılıyor, Meclisin kifayetsizliği tartışılıyor, Senatonun ye
niden kurulması tartışılıyor. Kendileri, Meclis Başkanlığım temsil eden bir zat olarak, makamda 
yetkili biri olarak "19 uncu Dönem Parlamentosu, belki, dünya parlamentolar.tarihinde, Türkiye 
Parlamentosu tarihinde, kendisini, Yüksek Mahkeme karşısında -yani, Anayasa Mahkemesi karşı
sında- hiçbir dönem, bu kadar ezdirmedi" dedi, ki, tespitleri doğrudur. 

Bakınız, çıkan kanunların -biraz önce, Cevat Ayhan Bey de ifade ettiler- birçoğu, ihtiyaçların 
Çok gerisinde kaldığı için, çıkarıldıktan hemen sonra tadil edilme ihtiyacıyla karşılaşıyor; yine, bü
yük kısmına yakın olanı Anayasa Mahkemesine gidiyor; yine, bu meclisler tarafından yapılmış 
olan Anayasaya aykırılık görüşüyle geri dönüp geliyor... Öyleyse, burada bir rahatsızlık var. Bu ra
hatsızlığı temelde izale etmemiz gerekli. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bu ataleti -akşam; arkadaşlarımız ifade ettiler- ayağına 
âdeta pranga gibi vurulmuş olan bu İçtüzüğü, bir an önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tadil et-. 
mek, gözden geçirmek zorunda. Bir kere, ihtisas komisyonlarında -Sayın eski Bakanımız ifade et
tiler- alabildiğine büyük eksikler var. Ben akşam da ifade ettim; Sayın Bakanım, yine, biraz evvel, 
sanki, bir tariz gibi algıladılar, kabul ettiler. Bu, GATT'in Uruguay Round'u Nihaî Senedi'ne katı
lırken, Amerika Birleşik Devletleri, başkan yardımcısı ve 750 kişilik heyetle, Japonya, başbakan 
seviyesinde ve 600 kişilik heyetle katılıyor. Ne acıdır, ne ıstırap vericidir ki, Türkiye, Gümrük 
Müsteşarı ve 4 kişilik heyetle katılıyor, çok önemli bu görüşmelere. 

Ben, burada, herhangi bir zümreyi, çalışan bürokratları, Dışişleri personelinin kıymetli çalı
şanlarını itham etmek veya suçlamak amacıyla söylemiyorum. Belki -biraz evvel, bir yetkiliyle gö
rüştük- Türk Dışişleri Bakanlığının tüm personelini toplasanız -ki, büyük özveriyle, bir gönül me
selesi olarak bu hadiseyi götürüyorlar- bu ifade ettiğimiz katılımdaki, Amerika Birleşik Devletleri
nin veya Japonya'nın getirdiği heyetin tamamı kadar, toplamı kadardır. Elbette, onlar için ayrı bir 
önemi var... 

Yine akşam arz ettik; bunlar, bilgi çağını yakalamış ve bilgi toplumu olabilmeyi başarmış olan 
ülkeler. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri, bu GATT'a ve Uruguay Round' una, fikrî ve sınaî 
mülkiyetler haklarının korunmasıyla ilgili olarak, hizmet sektörünün korunmasıyla ilgili olarak çok 
büyük ağırlık koydu hatta, Amerika'nın çeşitli zamanlarda dile getirdiği hadise "sadece fikrî ve sı
naî mülkiyet haklarının korunmayıştndan dolayı benim yıllık kaybım 65-70 milyar dolar civarın
dadır" diyor. 

Yine akşam ifade ettim, Amerika nezdinde korunmaya mazhar ülkeler statüsünde birinci sıra
da yer alan Çin'i dahi, Amerika, bu fikrî ve sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemeyi, yasal dü
zenlemeyi yapmadığı için, korunmaya mazhar ülkeler listesinden çıkardı ve Çin'e fiilen ambargo 
uygulamaya başladı. Onun için, bizim de, bu düzenlemenin dışında kalmamız mümkün değil idi. 
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Yine, Sayın Bakanım ifade ettiler biraz önce, zaten, Türkiye, 1953'ten beri GATT anlaşmala

rının içerisinde; fakat, gönül istiyor ki, bu hadisede, gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Hüküme
timiz gerekse Parlamentomuz çok daha fazla aktivite göstersin; yoksa, yine akşam özet olarak ifa
de ettiğim gibi, fırtınalı sularda yol alarak gelen GATT gemisi, bundan sonra da çok çetin müza
kerelerden geçecek. Bakınız, Hükümetin gönderdiği tasarının gerekçesinde de var hadise. Kabul 
edilen paket, taviz ve taahhüt listelerini beraberinde kapsayan bir anlaşma; yani, katılan, iştirak 
eden ülkeler, birtakım çekinceleri koymuşlar hadiseye; başında. Onun için, Türkiye'nin de bu ha
diseye biraz daha yakın alaka göstermesi gerektiğine inanıyorum. 

Âynca, bu anlaşma, diğer anlaşmalar gibi -Hükümetin gönderdiği kanun tasarısının çeşitli hü
kümler faslının 4 Üncü maddesine bakılacak olursa- "her bir üye, kanun, yönetmelik ve idarî usul
lerinin, anlaşmada yer alan yükümlülüklerine uygun olmasını sağlayacaktır" diyor, ki, uluslararası 
anlaşmaların doğal gereği budur. Yani, siz bu anlaşmaya imza koyduktan sonra, var ise Anayasa
nızda bu anlaşmaya aykırı bir husus, Anayasanızdaki aykırılığı dahi ileri süremezsiniz, kendi Ana
yasanızı, imza koyduğunuz ilgili anlaşmaya göre tadil etmek durumundasınız. 

Fakat, Türkiye'nin yine rehavete dayalı bir alışkanlığı var; çeşitli uluslararası anlaşmalara im
za koymuş; işte, milletlerin son insanlık tarihinin hukuk belgesi olarak kabul ettiği Paris Şartından 
AGiK sözleşmesine, Helsinki Nihai Senedinden ILO çalışma şartlarına kadar, çocuk haklarıyla il
gili sözleşmeye kadar... Gelin görün ki, yıllardan beri gerek iç hukukunda gerek idarî mevzuatında 
gerekse var ise Anayasasında böyle bir hadise, bununla ilgili düzenlemeyi şu ana kadar yapmış de
ğil Türkiye. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız, burada bir hususu tekrar dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 
GATT, bu bahsettiğim anlaşmalar gibi bir centilmenlik anlaşması değil; beraberinde yaptırımları
nı, beraberinde birtakım müeyyideleri getiren bir anlaşma. Onun için... 

BAŞKAN - 1 dakikanız var, Sayın Ölmeztoprak; toparlayınız... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Devamla) - Peki,Saym Başkanım. 

Onun için, bu anlaşmayla ilgili olarak, Parlamentomuz ve Bakanlığımız -zaten gereken hassa
siyeti gösteriyorlar- biraz daha hassasiyet göstermek durumundalar. 

Şimdi, tabiî, zamanımız çok dar. Bu hadise Türkiye için neler getiriyor; bunu söyleme imkâ
nına kavuşamadık. Fırsat olur mu bilmiyorum, 2 nci maddede tekrar söz alıp bunu da bilgilerinize 
arz etmek istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ölmeztoprak. 
Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 

ALÎ ESER (Samsun) - Gruplar adına konuşmalar bitti mi, Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Siz istiyor musunuz? 

ALİ ESER (Samsun) - Evet, konuşacaktım... 

BAŞKAN - İstiyorsanız buyurun. 

Bir dakika Sayın Bulut. 

DYP Grubu adına, Sayın Ali Eser; buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 
' DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Konuşan arkadaşlarımız, büyük bir vukufla, bu (GATT) Dünya Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Antlaşmasının tarihçesi, neler getirdiği ve neler götürdüğü hakkında konuştular. Burada, 
benden önce konuşan değerli arkadaşım, tabiî, önemli bir noktaya temas etti. Bu, zaten, Hüküme
timizin ve ilgili bakanlığın, sürekli, hassasiyetle üzerinde durduğu bir nokta; yani, rehavet içinde 
olmayalım, kadrolarımızı hazırlayalım. 

Değerli arkadaşlarım, ben, özellikle bu antlaşmanın ekleri üzerine dikkatlerinizi çekmek isti
yorum. Tabiî, bu elimizdeki belgede "Ekler Listesi" diye, antlaşmanın sonuna eklenmiş bir liste 
var. Burada, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması; yani, GATT diye zikretttimiz antlaş
ma esas olmakla beraber, Tarım Anlaşması var. Bugün, ülkemizin, tabiî, bir nevi güvencesi; ama, 
bir nevi de çok dikkatle üzerinde durmamız lazım gelen sektörüdür tarım sektörü; hayvancılığıyla, 
süt ürünleriyle, tahılıyla, endüstri bitkileriyle ve en önemlisi de, bugüri, nüfusumuzun yüzde 40'ını 
teşkil eden tarım kesimindeki insanımızla, çok dikkatli bir şekilde üzerinde durmamız gereken bir 
sektörümüzdür. Bu sektörümüzle ilgili Tarım Anlaşması var, Tekstil ve Giyim Anlaşması var, Süb
vansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması var, -fikrî mülkiyet tabir edildi; yani, bu patent an
laşması vesaire- telif anlaşmaları var, hatta hatta, Uluslararası Sığır Eti Anlaşması var; yani, artık, 
dünya, birbirine tamamen fark edilmez, ayırt edilmez şekilde kenetlenme durumundadır. Bu anlaş
ma, bu şekliyle -Nihaî Senetten sonra-dünya ticaretinde -bu da söylenmiştir defaatle- dünyadaki 
mevcut ticaret hacminde yıllık 500 milyar dolar civarında bir artış getirecektir. 

Tabiî, ülkemizin, son yıllarda, özellikle serbest piyasa ekonomisiyle, özellikle özgürlüklerin, 
demokrasinin geliştirilmesiyle ve özellikle Özelleştirme Yasasından sonra çıkan serbest rekabet or
tamının getirdiği şartlar itibariyle, güçlü bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu ve ihracatının da 
yüzde 80'inden fazlasını sanayi ürünlerinin teşkil ettiğini de hep beraber görüyoruz. 

Dolayısıyla, 65 milyonu bulan nüfusumuz, önümüzdeki yıllarda 70 milyonu bulacak olan, çok 
güçlü, genç ve yetişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti nüfusu, sadece bu 500 milyar dolarlık artıştan, 
kendi payına, kendi vüsatine, kendi büyüklüğüne düşecek payı almak mecburiyetindedir. 

İşte, deminden beri üzerinde durduğumuz ve binlerce sayfayı bulan bu mevzuatın yorumlan
ması, hazırlanması, anlatılması için, gerçekten tüm ulusumuzun, tüm milletimizin, siyasî mülaha
zaların dışına çıkarak, parti farkı gözetmeden destek verip, bu rekabet ortamında, gerçekten acıma
sız bir ortamda, gereken payı almasına yardımcı olmamız lazım ve öncelikle de eğitim, eğitim, eği
tim... Bunu, burada -acı arria- itiraf etmek durumundayım; işbaşına koyacağımız arkadaşlarımızı, 
liyakat esasından başka bir kıstasla seçmemek düsturunu kaybetmememiz lazım. Bu, ülkemizin ge
leceği, çocuklarımızın geleceği için, üzerimize düşen vicdan borcudur; milletvekilliği için burada 
içtiğimiz andın da gereğidir. Vatanımız için bunu yapmak durumundayız. 

Bunları söylemek için söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; "Dünya Tica

ret Birliği Örgütü" dediğimiz bu GATT, aslında, Türkiye için yararlı bir olay; çünkü, dünyanın bü
tün zengin ülkeleri, birer ekonomik örgüt kurarak, kendi kabuklan içinde, sömürebilecekleri ülke
leri belirli şartlarda alıyorlar. Şu atıda, Avrupa Topluluğunun Türkiye'ye takındığı, diğer topluluk
ların Türkiye'ye takındığı tavırlaraybaktığınızda, bu Avrupa Ekonomik İşbirliğinin ne demek oldu
ğunu çok daha iyi anlarız. İnşallah, bu Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü denilen örgüt iyi çalışır; 
bu Avrupa Topluluğu gibi, her türlü ekonomik ve siyasî baskıları, çevresindeki ülkelere uyguladı
ğı baskıları biraz daha yavaşlatır; ama, ben, pek yavaşlatacağını tahmin etmiyorum, 

- 438 -



T.B.M.M. B : 7 3 2 6 . 1 . 1 9 9 5 0 : 1 
Şimdi, bakınız, dünya nasıl parsellenmiş: Avrupa Birliği, bir tarafta Avrupa'yı kapsamış. 

NAFTA dediğimiz, Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan bir ekonomik işbirliği var, Amerika, Ka
nada ve Meksika'dan oluşan. İşte, Meksika'nın halini bugün görüyoruz; perişan edilmiş; almışlar, 
sömürmüşler, posasım çıkarmışlar; kenara atmak üzereler. Bir de, Rusya, Asya'da kapsadığı Türk 
devletlerini ve Türk devletlerinin yanı sıra, Çeçenistan ve Kınm gibi ülkeleri boyunduruğu altına 
almış; o da, bu bölgede bir ekonomik işbirliği kurmuş ve bu bölgeye hükmediyor. Bunların dışın
da Japonya ve bir de irili ufaklı devletlerin kurduklan işbirlikleri var; mesela, Karadeniz Ekonomik 
işbirliği, APEC, İran, Türkiye ve Pakistan'dan oluşan ekonomik işbirlikleri... 

Biz, her nedense, bugün, Avrupa Topluluğu dediğimiz Avrupa Birliğine kafayı takmışız, san
ki, oradan başka bir yerde hayat şansı yok... Aslında, bugün, rahmetli Turgut Özal'in öncülüğünü 
yaptığı Karadeniz Ekonomik işbirliğini canlandırabilsek ve bu çerçevedeki ekonomik anlaşmalan 
rayına koyabilsek, herhalde, Avrupa Birliğinin şımarıklığından, havasından biraz olsun kurtuluruz. 
Yine, kendi komşulanmızla kavga edeceğimize, onlarla kapışacağımıza, İran gibi, Pakistan gibi, 
Irak gibi, Suriye gibi, hemen çevremizdeki, kapı komşumuz olan devletlerle kurduğumuz örgütle
ri canlandırabilsek, herhalde Türkiye'nin ekonomisi için, bu işbirlikleri daha hayırlı olur. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel dediğim gibi, tabiî, bazı zengin ülkeler dünyayı paylaşmış. 
Bu 4-5 tane kuvvetli ekonomik işbirliğinin dışında, 30'un üzerinde kurulmuş, irili ufaklı örgüt var; 
3 ülke bir araya gelmiş, 4 ülke bir araya gelmiş, kurmuşlar; ama, ağırlık, yine biraz evvel dediğim 
gibi, NAFTA'da, Rusya'da, Amerika'da, Avrupa Topluluğunda ve Japonya'da. 

İşte, bizim, bunlann dışında, GATT gibi kuruluşlann meydana getirdiği dünya ekonomik iş
birliği konusunda ısrarcı olmamız lazım; bu, Türkiye'nin menfaatınadır. 125'e yakın ülkenin oluş
turduğu bu ekonomik işbirliğinin, fazla siyasî baskısı olamaz; ama, bakınız, bugün Avrupa Birliği, 
maalesef, resmen siyasî bir örgüt gibi çalışıyor; ekonomik işbirliği olmaktan çıkmış, artık çevreye 
baskı uygular hale gelmiş. 

Türkiye, bu konuda yavaş davranıyor. Birçok ekonomik işbirliğine giriyor; ama, her girdiği 
ekonomik işbirliğinde, Türkiye, yavaş davranıyor. 

Bakınız, biz, OECD ülkeleri içinde ve Avrupa ülkeleri içinde, tarım girdileri en pahalı olan, 
sanayi girdileri en pahalı olan ülkelerin başındayız. OECD ülkeleri içinde, tarım girdilerinde, ken
di çiftçisine, akaryakıtı, mazotu, en pahalı satan ülke biziz. Biz, Avrupalılar gibi bir sübvansiyon 
uygulayamıyoruz; onlann yaptığı gizli sübvansiyonu uygulayamıyoruz, ilaç meselesinde, OECD 
ülkeleri ve Avrupa Topluluğu içinde; yani, Avrupa Birliği içinde, ilacı, elektiriği en pahalı satan ve 
bunların vergisi en fazla olan ülkeler içinde ya birinciyiz, ya ikinciyiz, ya üçüncüyüz. Aynı şekil
de, akaryakıt, elektirik, doğalgaz ve vergi gibi konularda, hem sanayi girdilerinde hem tarım girdi
lerinde OECD ülkelerini ele alınız, OECD ülkelerinin yanında, Avrupa Birliği ülkelerini alınız, bir 
kıyaslayınız; biz, Türkiye olarak, şampiyonuz. 

Şimdi, çiftçisine, sanayicisine bu kadar pahalı girdi veren Türkiye, Avrupa Birliğinde nasıl bir 
rekabet içine girecek; bu kadar pahalı girdilerle, tanmcımız, çiftçimiz, GATT'ta; yani, dünya eko
nomik işbirliği içinde nasıl mücadele verecek? 

Türkiye, bu konuda yavaş kalıyor, Sayın Bakanım. Girdiler meselesine bir an evvel kanunları 
getirip gizli de olsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bakın, ben eğer, dün, süreleri bu kadar uzatsaydım, memurların ve işçilerin bek

lediği kanunu çıkaramazdık. Rica ediyorum, sürelerinize riayet edin. 
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Buyurun. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki efendim. 

Memurlar için kanun çıkacaksa, sözümü hemen kesiyorum; perişan edilen memura, dul ve ye
timlere bir an evvel kanun çıkması için sözümü kesiyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Çıktı, çıktı... Siz yoktunuz burada... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Kararname çıkacak sandı... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, ben dün oy verdim; kararnameye oy verdim!.. 
BAŞKAN - Peki, tamam... Peki... Dün yoktunuz da onun için... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, dün ben buradaydım Sayın Başkan; ben oy kullandım. 
BAŞKAN - Neyse, fark etmez artık. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanı, ben, memurlarla ilgili kararnamenin çıkması için dedim. 

Dün, ben buradaydım. 
BAŞKAN - Onu Hükümet çıkaracak canım. 
Sayın Ali Oğuz, söz mü istiyorsunuz efendim? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Evet efendim. ' 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili müza
kereyi yürütüyoruz; hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünden beri, konuyu izah eden ve bu kuruluşun faydalarını dile getiren/ 
arkadaşları, özellikle, dinledik. 

Dünya Ticaret Örgütünün kurulması ve buna mümasil, bu kabil örgütlerin kurulması ve buna 
dair anlaşmaların onaylanmasıyla ilgili bir hayli anlaşma, bu kürsüden, geldi, geçti; hepsi de aşağı 
yukarı onaylandı. Bu da belki, arkadaşlanmızın oylarıyla onaylanacak. Yalnız, içime sinmeyen ve 
bir türlü anlayamadığım tarafları var. Bugüne kadar, dünya ticaretiyle veya dünyada kurulmuş bir
çok örgütlerle ilgili anlaşmaların müzakeresinde, bol bol, yüzlerce maddenin bulunduğu ve bu 
maddelerde, memleketimize de bazı faydaların getirileceği hususunda, burada, beyanlar, ifadeler 
ve görüşler iletildi. 

Ancak, şunu hemen ifade ediyorum ki, dünyayla olan beraberliklerimiz, bugün, bizi, şu için
de bulunduğumuz noktaya getirdi. Nedir içinde bulunduğumuz nokta; dış borç 100 milyar dolar, iç 
borç 800 trilyon. Bu sadece, bu Hükümetin aczinden mi ileri geliyor? Evet, 100 milyar dolar... Bu, 
Hükümetin aczinden mi ileri geliyor? Yani, bu alışverişte, bizim kusurlarımız, yanlış idarelerimiz 
yok mu? Bana öyle geliyor ki, bizi getirdiği bu nokta; dünyadaki güçlü ekonomik imkânları olan 
ülkeler, diğer zayıf ülkeleri sömürüyorlar, bu sömürü de onları perişan hale getiriyor; ama, tama
men ölmesinler diye, arada, biraz yardımlar, biraz destekler de oluyor gibi görünüyor; ama, bu pan
suman tedbirleriyle, bu sömürü, acımasız bir şekilde devam ediyor ve bütün imkânlarını, fakir ül
kelerin, iktisaden geri kalmış ülkelerin bütün imkânlarını sömürüyor. Bizi o derece perişan bir nok
taya getirdi ki, zamanında, Osmanlı İmparatorluğunun son günlerindeki Düyuni Umumiyeden da
ha beter bir noktaya kadar geldik. 

Tabiî, vaatler veriliyor; işte, mayısı bekleyin de, bu işler düzelecek; işte, enflasyonu yüzde 
20'lere indireceğiz yüzde 150'lerden; işte, borçlar da yavaş yavaş ödeniyor... Neyle; yüzde 406'lık 
faizlerle. 
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Ben, bunun, şu müzakere ettiğimiz anlaşmanın da bize bir şey getireceğine inanmıyorum. Acı

masız bir şekilde, yine bizi perişan edecek, köşeye sıkıştıracak, borçlarımızı çoğaltacak ve elimiz
deki imkânların da bir kısmını alıp götürecek. Çünkü, dünyadaki, bugün güçlü ülkeler, bunları ko-
ordine eden ülkeler, nerede bir menfaatlan varsa orada bulunuyorlar ve oradaki menfaatlarını te
min edebilmek için de her şeyi yapıyorlar. 

Bakın, "biz, Bosna-Hersek'e gelmeyiz" diyor. Niye... "Orada bizim petrol çıkarımız yok" di
yor. "Biz, ancak Körfeze gideriz" diyor, "bir veririz, üç alırız" diyor. Suudi petrollerine el koyu
yor, Basra petrollerinin bir kısmını alıyor, Irak petrollerini alıyor, "yukarıda bir uyduruk Kürt dev
leti kurarım, Musul petrollerini de kullanırım" diyor. Velhasıl, petrol varsa, menfaati varsa, bakı
yoruz ki, Amerika orada, Batı orada, bütün çıkarcı ülkeler orada. Efendim, menfaatlan yoksa, dün
ya ülkeleri olarak veyahut da büyük devletler olarak, -adına ne derseniz deyin- süper ülkeler ola
rak oralara hiç yanaşmıyorlar ve oralarla da hiç ilgilenmiyorlar. Ambargo koyarsa, mutlaka men
faati için koyuyor; silah satarsa mutlaka menfaatim temin için satıyor, bütün dünya ülkelerini za
ten haraca kesmişler; Fransa, İngiltere, Amerika; sadece onlar satıyor. Hatta, harp çıkarıyor nere
deyse, silahını .satabilmek için ve İslam ülkelerini bugüne kadar perişan ediyor. 

Tabiî, bazı görüş sahibi arkadaşlarımız, "efendim, bu faydalıdır" diyorlar, "bak, şu ülkeler, bu 
ülkeler de giriyor" diyorlar; ama, bugüne kadar girdiklerimizden hiçbir netice alamadık. Çünkü, 
hep bu sömürü, hep bu soygun, hep Batı'nın soygunu devam etti. 

İşte, Birleşmiş Milletlerin hali; Bosna - Hersek'te müeessir bir tedbir göstermiyor, ta ki, ora
da bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Müslümanların kökünü kazıyıncaya kadar devam ettiğini görüyoruz 

ve açık bir şekilde, Rusya-Amerika, dünya paylaşmasında, önce Yalta'da, sonra Vladiyostok'ta, 
sonra SALT-2'de onu takip eden anlaşmalarla dünyayı paylaştıklarını görüyoruz. Bu, hep, bir men
faat anlaşmasıyla devam ediyor. Bir fiilî bölüşmenin içinde olduğumuzu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunlann bütün taktikleri, kendi menfaatlarının çıktığı yerde var, menfa
atlan olmadığı yerde yoklar. Ben, bu imkânlar içerisinde, şu anlaşmalann bize fayda getireceğine 
inanmıyorum; çünkü, Müslümanın, Müslümandan gayrî dostu yoktur, Hıristiyan aleminin, bize 
fayda temin edecek bir örgüt içerisinde, bize bir şeyler verebileceğine de inanmıyorum. Bunları ifa
de etmek için huzurlannıza geldim. 

Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. Eğer, oylannızla gerçekleşecekse, memleketimize de 
hayırlı olsun diyorum. (RP ve DYP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Anlaşma'nın ekini teşkil eden ülkemiz Taviz ve Taahhüt listelerinde ileride 

yapılacak değişiklikleri onaylamak üzere, Bakanlar Kurulu'na 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrası uyarınca yetki verilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Söz istiyorum. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, siz de grup adına mı?... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet. 

BAŞKAN - Sayın ölmeztoprak, buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. . , - . ' ' 
ANAP GRUBU ADINA MÜNtR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Muhterem Başka

nım, ilgili tasanmn 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yeniden, Muhterem Heye
tinizi hürmetle selamlıyorum. 

ilgili madde, bundan sonraki anlaşma metinleri -konuşmanın başında da arz ettiğimiz gibi- çok 
geniş kapsamlı olduğu için, zaten, gerekçede de genel olarak yazılmış ve Parlamentonun günde
minde de, zaman zaman tıkanıklık ve yoğunluk olduğu için, zamanlamayı iyi kullanmak açısından 
Hükümete, görüşmeleri yürütmek yetkisi Veriliyor. Kanaatimizce, bu yetki uygundur, siyasî te
amüllere, Meclis geleneklerine tle uygundur. Beri, bu kanaatten sonra, lirici maddede arz etmeye 
çalıştığım; ancak, yarım kalan bazı hususlarla ilgili düşündüklerimizi, Yüce Heyetin bilgilerine arz 
etmek istiyorum. 

Biraz evvel, Sayın Ali Oğuz konuştular. Endişelerine aynen iştirak ediyorum, iştirak etmemek 
de mümkün değil zaten. Akşamki, genel çerçeveyle ilgili konuşmamızda da bu endişelerimizi bir 
rezerv olarak tuttuk. Zaten, GATT'in nihaî senedi, bir paket olarak kabul edilmiş. Bu endişeleri, sa
dece biz ifade etmiş değiliz. Tasanmn gerekçesine bakarsamz, o endişeler, tavizler ve taahhütler 
listesi olarak, çekinceler şeklinde de konulmuş pakete. Zaten, burada, bire bir karşılık, uluslararası 
anlaşmalarda ve görüşmelerde matematiksel bir sonuç çıkarmanız mümkün değil. Burada, katılan 
heyetinizin, müzakerelerdeki başansı ve yine, millî menfaatlan gerektiren kararlar alındığı zaman, 
içeride bulunan dahili hükümetin ve parlamentonun iradesi ve hariciyenin, heyetin gerisine koya
cağınız siyasî güç, gerisine koyacağınız ekonomik güç elbette, çok ehemmiyet arz ediyor. Ancak, 
bir kanaatiniz var ki, ona iştirak etmemek hiç mümkün değil. Bütün bunlann hepsi, eğer insanlığın 
refahı, saadeti için alınıyorsa bu kararlar ve kanunlar, Saraybosna'da, zalim bir Sırplı avcının he
def gözeterek başından vurduğu yedi yaşındaki erkek çocuğun kanının bedeli değil bütün bu alman 
kararlar veya Çeçenistan'da akan, mazlum insanların kanının karşılığı değil veya Kafkasya'da ve
ya Kuzey Irak'ta veya Ruanda'da, ırkçılık, kabile anlayışından dolayı akan, insanlann kanının kar
şılığı elbette değil. Haksız yere dökülüyorsa bir damla kan -Akif'in ifadesiyle "Arz titrer" diyor 
Akif- arzın titremesi gerekli. 

Bu vesileyle, dünya kamuoyuna bir kez daha buradan sesleniyoruz: Özellikle, ağırlaşan insan 
hakkı ihlallerinde, lütfen, dünyamız biraz daha ilgi göstersin; biraz değil, üzerine düşeni yapsın. 

Bunlan ifade ettikten sonra, bu tasanyla ilgili olarak Sayın Bakanım, ana başlıklar halinde ya
pılması veya Türkiye'ye getireceği sonuçları ifade ettiler ki, bunlar, zaten on başlık halinde incele
niyor: Sanayie uygulanan gümrük tarifelerinin aşağıya çekilmesi, tekstille ilgili yeni düzenlemeler, 
fikrî ve sınai mülkiyet haklan, tanma getirilen yeni düzenleme, hizmetler sektörüne getirilen yeni 
düzenleme -ki, hizmetlerin serbest dolaşımı ve korunması bu hadiseyle beraber geliyor- antidam-
ping yasalannın yeniden gözden geçirilmesi, devlet yardımlan, kamu ihaleleri ve KİT'ler ile ilgili 
düzenlemeler. 

Burada, demin ifade ettim: Parlamentomuzun biraz ağır hareket ettiği yönünde, özellikle, yi
ne akşam da arza çalıştık; bu kanunla ilgili olarak, çok temel, bir, Rekabetin Korunması Kanunu, 
Parlamentomuzdan geçti, bu anlaşmayla ilgili olarak; fakat, bunun yanında, bir, tüketicinin korun
masıyla ilgili yasa tasarısı yarım kaldı, henüz görüşülemedi; aynca fikrî ve sınai mülkiyet haklannı 
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da korumayı bereberinde alan bir patent kanunu tasarısı, komisyonlardan geçti, Genel Kurulun 
gündemine girmiş durumda şu anda. Yine, Dünya Patent İşbirliği Anlaşması, ilgili komisyonlardan 
geçti ve geldi. Ayrıca, Millî Eğitim Komisyonunda'şu anda bekleyen Fikir Eserleri Hakkındaki Te
lif Haklarıyla ilgili Kanun Teklifi, bütün bunların hepsi şu anda bekliyor. 

Sayın Bakanım, Muhterem Başkanım; özellikle istirham ediyorum, bu kamın tasarısıyla ilgili 
olarak, bunların çok çabuk düzenlenmesi ve Parlamentomuzdan geçirilmesi gerekli, özellikle, Tür
kiye için çok boş olan saha, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili saha. Bakınız, bu 
hadiseyle ilgili olarak, Osmanlı, 1870'li yıllarda ihtira Beratı diye bir kanun çıkarmış; ancak, bu 
kanunu hayata geçirecek, bu kanuna vücut verecek hiçbir fiziki altyapı şu anda Türkiye'de yok. 

Naçizane, Anavatan Partisi Grubu, Patent Kanunu Tasarısıyla ilgili çalışma emrini, bendenize 
verdikten sonra; bu hadiseyle ilgili bir çalışma yapmak istedim; inanın, muhatap olacağımız yer sa
yısı o kadar az ki, üzülerek gördüm. Sanayi Bakanlığında bir Sınai Mülkiyet Haklan Dairesi var kU 
kanun hükmünde kararnemeyle bu daire de lağvolunmuş; şu anda Türk Patent Enstitüsü dolarak 
kurulmuş ki, fazla fonksiyonel değil; çünkü, fizikî altyapısını oluşturabilmiş değil veya teşkilatlan
masını oluşturabilmiş değil veya yeterince kendisine ödenek tahsis edilmiş değil. Onun için, bu ka
nun tasarılarının da, peşpeşe, eş zamanlı olarak çok kısa zamanda çıkarılıp, uygulamaya sokulma
sı gerekli. 

Şimdi, ülkemiz, bir kere, kazanılmış hakların korunamadığı bir ülke durumunda. Buna, temel 
kişilik haklanndan tutunuz, bir sanatçının ortaya koyduğu bir eser, bir edebî eser veya bir müzik 
parçası veya bir roman veya bir film veya bir gösterim hakkı; hiçbir şeyle ilgili bir düzenleme yok. 
Bunlarla ilgili hadise nasıl gidiyor diye bir araştırma yaptık, araştırmadan çıkan sonuç şu: Ancak, 
bu hususlarda, ticaret hukukunda, genel ahlaka veya adaba dayalı veya genel sağlığa mugayir bir 
hadise var ise, ilgili kanunlardan, çeşitli kanunlardan atıfta bulunularak bir sonuç çıkarılmak iste
niyor ki, bu, Türkiye için, hele böylesine uluslararası çok ehemmiyetli sonuçlar doğuracak bir an
laşma için hiç yeterli değil. 

Gerek fikrî sahada gerek sanat ve edebî eserlerde gerek sınaî mülkiyet haklannda -ki, sınaî 
mülkiyet haklan, çok kısa bilgi için arz ediyorum- faydalı modeller, ticarî markalar, sınaî tasanm-
lar, coğrafî işaretler; şu anda hiçbirinde düzenleme yok. Madem bu anlaşma geçecek -inşallah ha
yırlısıyla geçer- bunlann hepsinin de bir an önce gelmesi gerekli. 

Ayrıca, Patent Kanunu Tasansı 186 maddelik bir tasan, ilgili komisyonlarda uzun dönem bek
lemiş; Ticaret ve Sanayi Komisyonunda, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda ve nihayetinde bi
ze, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Yine, o gün bir talihsizlik; bu 186 maddelik kanun tasansı 
-ki, çok önemli, Türkiye için çok yeni- çok yorgun ve yoğun bir günün akşamı -o gün, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının ayrılmasıyla ilgili kanun tasansı da görüşülmüştü- sadece okunarak 
geçti. 

GATT anlaşması, ülkeleri üç kategoriye ayınyor. Bu kategoriler, kalkınmış ülkeler, kalkın
makta olan, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler. Biraz evvel, Sayın Ali Oğuz endişele
rini ifade ettiler. Gelişmiş olan ülkeler için GATT'ın getirdiği sonuç, bir yıl içerisinde, o da fizikî 
bir zaman kullanılarak, parlamentolardan bu hadisenin geçmesi. 

Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerde, bir yıl artı dört yıl daha süre 
tanınmakta. Az gelişmiş ülkeler için de, on yıllık geçiş süresi tanınmakta; hatta, Birleşmiş Millet
lerin tarif ettiği, çok az gelişmiş olan, çok geride olan ülkeler de, kendilerinin diledikleri nispette, 
seçecekleri nispette, bu anlaşmanın sorumluluklannı yerine getirmek durumundalar. 

Onun için, bu anlaşmanın hemen gerisinde patent kanunu gelirken, özellikle şu ana kadar, ih
tira Beratı Kanunu da dahil, 1961'de zannediyorum, Kurucu Meclisin getirdiği bir içtihâdî görüş 
de dahil, ilaç sanayii ile ilgili olarak, henüz bir patent çalışması ve bir düzenleme yapılmamış. Ko
misyonlardan da, bu, farklı şekilde geçti. Bunlan da, Parlamentomuz, getirilen bu haklar ile birlik
te mütalaa ederek, bir neticeye vanr kanaatindeyiz. 
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Ayrıca, GATT'm anlaşmalarının bir başka özelliği, bölgesel anlaşmalarla GATT, bir genel 

çerçeve anlaşması, uyum sağlamayı, şu anda uyum çalışmaları devam etmekte. Yani, bir NAFTA 
ile bir Avrupa Birliği ile veya bir Asya Pasifik Birliği ile Türkiye, bu çalışmaları iki aşamada gö
türmek durumunda. Bir tanesi, Avrupa Birliği ile gümrük görüşmelerimiz, gümrüğe üyeliğimiz şu 
anda konuşulmakta. Bir diğeri, GATT anlaşmasını imzalamak durumundayız. Bütün bunlar arasın
daki uyumlaştırmayı veya paralelliği birleştirecek şekilde, Sayın Hükümetin de, çok dikkatli, Dı
şişleri Bakanlığıyla birlikte bir çalışma yapması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkanım, 1 dakikalık süre ilave ederseniz, bir dahaki madde hakkında söz almamak 
için, sözlerimi toparlayacağım. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Devamla) - Artık, biz, kendi insanımıza -öz olarak şu
nu arz etmek istiyorum- güvenmek durumundayız. Özellikle, 1980'den sonra, ticaret ve sanayide 
çok mükemmel yol alındı. Ben, bu hususta emeği geçen insanları bir kez daha şükran ile yâd edi
yorum. Anavatan Partisi iktidarlarının bu hususta çok büyük düzenlemeleri oldu. Piyasa ekonomi
sine geçiş için Türkiye'nin altyapısı müsait değildi. Kambiyo rejiminden, ithalat mevzuatından, ih
racat sistemine kadar, çok önemli değişiklikler ve dönüşümler yaşandı. Bugün, ihracatımızın, yak
laşık 6,5 milyar dolarlık kısmını, tekstilcilerimiz bir başlarına yapmaktalar ve gittikleri, dünyadaki 
ülkelerle, özellikle, Amerika'yla ve Avrupa Birliğiyle görüşmelerde hep bu anlaşmalar; yani, Pa
tent Anlaşması, Fikrî Sınaî Mülkiyet Hakları Anlaşması veya benzeri anlaşmalar karşılarına bir en
gel olarak çıkıyor. 

Parlamentomuz, siyasîlerimiz, Sayın Hükümetimiz ve bürokratlarımız elbirliğiyle bu düzenle
meleri bir an önce yaparlarsa, bizim insanımızın, dünya literatüründe, dünya sahasında başarama
yacağı ve beceremeyeceği hiçbir şeyimiz yoktur. Gerek tarihimizin bize verdiği güç gerekse sıkın
tıları olmakla beraber, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize katkıları ve insanımızın altyapısı, in
sanımızın bilgisi ve becerisi buna müsaittir. Bu yöndeki çalışmaları lütfen hızlandıralım. 

Ben, tekrar, bu anlaşmanın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, teşek
kür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ölmeztoprak. 

Sayın Cevat Ayhan, Refah Partisi Grubu adına; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütüyle İlgili Kanun Tasarısının ikinci maddesin
de, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Dünya Ticaret Teşkilatı, GATT yerine geçen bu teşkilata, Türkiye'nin 
vermiş olduğu birtakım taviz listeleriyle ilgili, önümüzdeki dönemde listelerde yapılabilecek deği
şikliklerle ilgili olarak, Hükümete yetki verilmesi hükmü getirilmektedir. 

Şüphesiz, her değişiklikte, gelip buradan bir kanun geçirmenin, pratikte mümkün olmayacağı 
düşünüldüğü için, Hükümet, bu teklifi getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, müzakere ettiğimiz kanun tasarısı, geçenlerde, yine Meclisimizden ge
çen, rekabetin korunmasıyla ilgili kanun, önümüzdeki dönemde gelecek olan başka bazı kanunlar 
da, her ne kadar, memleketimizin içinde uygulanacak kanunlar gibi görünmesine rağmen, mesala, 
rekabetin korunmasıyla ilgili kanun da, memleket içindeki uygulamalarda, teşvik ve himayelere, 
rekabeti bozucu tesirlere karşı, birtakım müeyyideler getirmekte. Zaten, bu kanunların çıkmasını 
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da, -biraz evvel konuşan Münir Bey kardeşimizin de ifade ettiği gibi- yurt dışıyla münasebeti olan, 
-idarî veya ticarî- birçok kimse, bu taleplerle karşılaşmaktadır. Dünya Ticaret Teşkilatı da, GATT'a 
nispetle, yaptırim gücü de olan, dünya ticaretini, uluslararası münasebetleri, daha grift birtakım 
müeyyidelere, anlaşmalara bağlamaktadır. 

Şimdi, burada söylemek isteğim asıl husus şudur: Görünüyor ki, bu anlaşmaların dışında kal
mak çok zor bir meseledir. Bu anlaşmaların içinde olduğumuza göre ve müzakere ettiğimiz bu ta
sarıyla, bu anlaşmanın da içinde olmaya devam edeceğimize göre, şimdi, dönüp, kendi iktisadî ve 
ticarî yapımızı, sınaî yapımızı, mevzuatımızı, bütün sektörleri, rekabet edecek şekilde güçlendirme
mize dayanmaktadır. Bu, zor da olsa, mutlaka aşılması gereken bir husustur. Yani, memleketi yö
netenler, çalışanlar (her kesimde, devlette veya özel sektörde, kurumlarda, ilgili kuruluşlarda) bi
rinci önceliğin kalite, maliyet ve rekabet edebilirlik şartları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu, tabiî, 
aynı zamanda, fertlerin de tüketicinin de korunmasını sağlayacak bir husustur şüphesiz. 

Şimdi, burada, bu anlaşmayla, biraz evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, gerek mal ticare
tinde gerek hizmet ticaretinde, birtakım gümrük ve eş etkili vergilerin indirimine gidiyoruz. İçeri
de, korumalara sınırlama getirilmektedir; ihracatta, desteğe sınırlama getirilmektedir; yatınmda da, 
teşviklere sınırlama getirilmektedir. 

Burada, çok süratle yapılması gereken, Türkiye'yi, bu anlaşmalar çerçevesindeki münasebet
lerinde zarara götürmeyecek, kayba götürmeyecek; güçlenmeye götürecek bir şekilde hazırlanma
sıdır. Bu da, mevcut sınırlamalara rağmen, gerek hizmetlerde gerek sanayide gerekse tarımda teş
viklerin fevkalade dikkatli, müessir ve mahirane bir şekilde korunmasına bağlıdır. 

Sektörlerin yakından takip edilmesi, her sektörde, uluslararası anlaşmaların getirdiği sınırlar 
çerçevesinde, alınabilecek müessir tedbirlerin alınması ve sektörlerin uluslararası rekabete hazır
lanması; Türkiye'nin dış ticaretinde, her alt sektörün, o sektörde ithalat ne, ihracat ne; ihracatın it
halatı karşılama oranı ne; o sektörün darboğazı ne; yatırım olarak, teknoloji olarak, finansman ola
rak ne yapılabilir; bunlarla ilgili, araştırma, geliştirme olarak, süratle bu noktalara eğilinmesi ge
rekmektedir. 

Tabiî, bu meyanda, orta ve küçük sanayimizi de gözden uzak tutamayız. Çok yaygın bir istih
dam, çok yaygın bir üretim imkânlarını bünyesinde barındıran orta ve küçük sanayide de, aynı şe
kilde gelişmeyi sağlayacak eğitimin verilmesi, desteğin verilmesi, finansman desteğinin sağlanma
sı ve onların da kendi sahalarında büyük firmalalarla beraber, onların birtakım ihtiyaçlarını karşı
layan, birtakım parçalarını imal eden veya müstakil çalışan, Türkiye ve uluslararası pazarlara mal 
hazırlayan, hizmet hazırlayan kuruluşlar haline getirilmesi, orta ve küçük sanayi için de, her ilde 
geliştirme projelerini ele almak, bunları, eğitim olarak desteklemek, bilgi olarak desteklemek mü
him hususlardan biridir. 

Ben, burada, uluslararası ticaret organizasyonu ve diğer kuruluşların getirdiği tahditlere rağ
men, teşvikler meyanında, yatırım indiriminde, Hükümetin, yapmış olduğu bir hatayı -1993'ün ara
lık ayında- süratle düzeltmesi ve yatırım indirimi hadlerini -yüzde 20 ve 70 olarak değiştirdiği bu 
hadleri- tekrar yükseltmesi ve yatırımcıları, yatırıma özendirecek şartlara getirmesi gerekmektedir. 

Tabiî, tarımla ilgili olarak da, hemen birer kelimeyle söylemek istediğim şu: Nitekim, tarımla 
ilgili tavizler var, tarımla ilgili indirimler var. Tarımda da altyapının geliştirilmesi, sulama, kurut
ma, drenaj, tohum üretimi... 

Tohum üretimi deyip geçmeyin; bugün, 10 gramlık bir domates tohumunu, 5 milyon liraya, 
çiftçi almaktadır ve bunlar ithaldir; yani, kilosu 500 milyona gelen bir tarım girdisidir. Mutlaka, 
yerli tohum üretimi süratle geliştirilmelidir. 
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Tarım teşkilatının uzmanlığa yöneltilmesi, çiftçinin meselelerini tarlada görüp, tespit edip, 

hastalıklan, arızaları, bunlan derhal üst kuruluşlarına aktarıp, yerinde meseleyi çözecek, çiftçiye 
dinamik rehberlik yapacak hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ziyaret ettiğim il ve ilçelerde tarım teşkilatımızın, maalesef, bu şekilde, her ilde, kendi bölge
sindeki tanm Ürünlerine göre, sebzeye göre, meyveye göre, hayvancılığa göre uzmanlaşmış kadro 
imkânlanndan mahrum olduğunu görüyoruz. 

Yine, tanma ve hayvancılığa verdiğimiz destekler meyanında, mesela tavukçuluğun yaygın ol
duğu Sakarya İlinde piliç, et üretimi için tavukçulukta verilen primin, firmalar tarafından alındığı
nı ye üreticilere ulaşmadığını görüyoruz. Yani, ilgili kuruluşlarımızın, bu tip teşviklerin, doğrudan 
doğruya üreticiye ulaşıp ulaşmadığı hususunda şikâyetleri, seri olarak değerlendirmesi gerekmek
tedir. 

Yine, tarımda ırk ıslahı, verimi artırmak için mühim hususlardan biridir. Yani, gerek sanayide 
gerekse tanmda yüksek verim, yüksek kalite olmadan rekabet şansı yoktur. Bundan sonra dikkat
lerin bu istikamete yöneltilmesi ve çalışmalann bu disiplin altında yürütülmesi gerekmektedir. Ta
biî, gıda sanayiini ihmal edemeyiz. İstatistiklere bakarsanız, Türkiye'nin dış ticaretinde, gıda mad
deleri ithalatının giderek süratle arttığını, yerli tarım ürünlerimizi, yüksek katma değerli gıda ürün
leri haline getirecek sanayilerin, gıda sanayiinin, agro industry dediğimiz sanayiin süratle gelişme
si için eğitim ve diğer desteklerin sağlanması gerekir. Tabiî, bütün bunlann neticesinde asıl üzerin
de durulması gereken, bugün, faizciliği teşvik eden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen... Efendim, konuşma süreniz bitti. 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Tamam... 

BAŞKAN - Bakın, sabahtan beri dinliyorum, maddeyle ilgili tek cümle etmediniz; sadece ya
tırım indirimi, tanm teşviki... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Maddeyle ilgili efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 

Bunların, bu maddeyle ilgisi var mı Sayın Ayhan? 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Benim, şahsen de 5 dakika söz hakkım vâr. 

BAŞKAN -Bir dakika, bir beni dinleyin efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - 5 dakika da şahsen söz hakkım var. 

BAŞKAN - Efendim, tamam, onu ayrıca veririm size; ama, bir dakikanızı rica ediyorum. 

ALI OĞUZ (İstanbul) - Her şeyi sen konuş!.. 

BAŞKAN - Ne kadar mükemmel bir İçtüzük yaparsak yapalım, eğer, buraya çıkan sayın mil-
letvekillerimiz, o İçtüzüğün gerektirdiği nitelikte ve kişilikte davranış içinde bulunmazlarsa, İçtü
züğe riayet etmezlerse acaba, biz bu Meclisi nasıl çalıştıracağız?.. Şimdi, ne diyor İçtüzüğün 67 nci 
maddesi... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ayıp, ayıp; yapma böyle şey!.. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar! Meclisi yönetiyoruz... Bir dakika efendim!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, siz bu konuyu bilmiyorsunuz... 

BAŞKAN-Nerede bilmiyorum?!. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu konu, bununla alakalı; bilmediğin bir konuda konuşma. 
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BAŞKAN-Efendim... 
ALÎ OĞUZ (istanbul) - Karar yetersayısı isteriz; çalıştırmayız... 
CEVAT AYHAN (Devamla) -Tarımla ilgili tavizler var; sanayiyle ilgili indirimler var. Bun

lar... 

BAŞKAN - Efendim, 1 inci maddede söyleyebilirdiniz onları... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu konuyla alakalı. / 
BAŞKAN - Yani, bu konuyla ilgili, burada, Hükümete bir yetki veriliyor; diyor ki, anlaşma

larda ilerde bir değişiklik olursa, anlaşmayı tekrar Genci Kurula getirmeyelim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bu yetkiyi Hükümete versin, Hükümet de bunu onaylasın; madde bu. Bu olunca, siz, bu 
yetkinin Hükümete verilmesinin sakıncaları veya Anayasaya aykın olup olmadığı konusunda veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yetkisinin Hükümete devredilmeyeceği hususunda konuşma
nız lazım. Siz, şimdi, çıkıp da bir anlaşmanın bir maddesini esas alarak, Türkiye'nin tanm politi
kasını, yatınm politikasını tenkit ederseniz; bunun maddeyle ilgisi olur mu efendim?.. 

,SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, var alakası!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, şimdiye kadar ben konuşmamı bitirmiş olur

dum; siz uzattınız... 
BAŞKAN - Rica ediyorum; peki, 1 dakika süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin. 

CEVAT AYHAN (Devamla) -Teşekkür ederim. Yani, ben şimdiye kadar sözümü bitirip kür
süden de inmiş olurdum. Bu anlattıklanm da, bu kanunla ilgili ve bu maddeyle ilgilidir. Hükümet, 
yann, tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, çeşitli sektörlerde yeni tavizler, yeni müzakereler, bu anlaşma
ya yeni ekler getirecektir. Biz, onunla ilgili yetki veriyoruz. O yetki kapsamında, Türkiye'nin, bu 
anlaşmadan zarara uğramaması için, neler yapması gerekir, onlan arz ediyorum. Ben, bitiriyorum... 

Söylemek istediğim son husus şudur: Tabiî, gerek tarımın gerek sanayinin gerekse orta ve kü
çük ölçekli sanayilerin geliştirilmesi, ticaretin ve hizmet sektörünün geliştirilmesi için memleketi
mizde üretimin birinci plana çekilmesi lazım, faiz ve rant gelirlerinin caydırılması lazım. Biriken 
sermayenin üretime ve yatırıma dönüştürülecek şekilde bir yetki düzenlemesine ihtiyaç var. Bunu 
arz etmek istedim; teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. > 
Şahsı adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Buradaki sessizlikten rahatsız oluyorsunuz. 
BAŞKAN - Ben niye rahatsız olayım; usulüne göre Meclisi yönetiyorum ki, Meclis süratle ça

lışsın... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Maşallahın var, nazar değecek... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin lütfen; arkadaşınız kürsüye geldi.., 
Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Dünya 

Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, bu anlaşma, aslında ülkemizin geleceğiyle ilgili bir anlaşmadır; hem eko
nomiktir hem siyasîdir. Bu maddenin özü nedir; taviz ve taahhütlerden bahsediyor. Yani, ileride bir 
taahhüt veya bir taviz verilmesi gerekirse, o günkü Bakanlar Kuruluna biz şimdiden yetki vermiş 
oluyoruz; ama tavizin, hem ekonomik hem de siyasî olduğunu da unutmayalım. 
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Ne demek siyasî?.. Arkadaşlar, dört yıldan beri, Libya'ya bir hava ambargosu konuldu. Loc-

kerbie'ye bir Amerikan uçağının düşürülmesinden dolayı hava ambargosuna biz de uyduk. Libya 
ile birçok münasebetlerimiz bundan dolayı kesilmiştir. Neden ambargo koyduk; tabiî, Birleşmiş 
Milletler üyesi olduğumuz için. Şu anda, şu anlaşmaya göre, Türkiye'ye istenilen ambargo, gerek 
ticarî yönden gerek siyasî yönden, konulabilir veya şu ülkeler, 104 tane ortak, buraya üye olan ül
kelerin herhangi birisine hem ticarî, ekonomik hem de siyasî ambargo koyabilir; ancak, ne yazık 
ki, bu Mecliste, bu taviz ve taahhütlerin ne olduğunu hiçbir milletvekili bilmiyor; Türkiye'de bilen 
insan da yok. 

Hükümet, bize, üstü kapalı bir tasarı getiriyor ve burada, alelacele, buna uyalım, engelleme
yin, Türkiye'nin menfaati... Ne menfaatıymış Türkiye'nin?! Türkiye'nin o kadar çok menfaati var 
ki... Irak ambargosu Türkiye'nin aleyhinedir, kaldırmak lehinedir; niçin kaldıramıyorsunuz?.. 
Efendim, Birleşmiş Milletlerin kararı var... Ne demek... Ne demek var mı; biz buna uyduk... 

Şimdi, biz bunu burada kabul ederken, gelecek tehlikeleri bilerek kabul edersek daha iyi ol
maz mı; hayır. Neden bir yeri görerek gitmiyoruz?.. Denize atlıyoruz; ama, görerek, gözümüz ka
palı atlıyoruz. O bakımdan, Sayın Başkanın burada müdahaleleri de yersiz. Biraz evvel konuşan 
sözcü arkadaşımız Cevat Ayhan bey, burada bunun detaylarını anlatıyor; yani, aklına gelen detay
larını... Aslında, burada sayısız konular vardır; ancak, maalesef, bize bu konuların hiçbirisi iletil
memiştir; bilmeden burada onaylıyoruz. 

Aslında, ben bunu, şahsım adına, çok tehlikeli bir anlaşma görüyorum. Neden?.. Arkadaşlar, 
biz Avrupa'ya ne satacağız, ne alacağız?.. Avrupa, kızdığı zaman ne diyor; Kıbrıs'ı verin; Kıbrıs'ı 
vermezseniz size yardım da yapmayız; Türkiye'den gelen ticarî mallan Avrupa'da satmayız; hat
ta, sizi Avrupa'ya dahi sokmayız diyor. Müsaade edin de, biz de bir ülke olarak kendi hakkımızı, 
hukukumuzu koruyalım. Şurada, milleti temsil eden biz milletvekilleri, gelin, inandığımız gibi ko
nuşalım, inandığımız gibi hareket edelim. O bakımdan, kürsüde konuşan arkadaşlarımızı, lütfen, 
hiçbir parti grubu itham etmesin; inanarak konuşuyoruz, inanarak oy veriyoruz. Bu kanundan do
layı da mesuliyet gelirse, hepimiz buna razı olmaya mecburuz. 

Şimdi, tabiî, bu Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor; ama, hangi hükümet gelirse, aslında bu ona 
göre tatbik edilecek. 

Şunu şöyle söyleyeyim: Ben, şahıs olarak söylüyorum; Refah Partisi inşallah iktidara gelecek; 
biz geldiğimiz zaman, tabiî, bu Avrupa ile oturacağız karşı karşıya, Türkiye'nin menfaati neyse, o 
menfaatimizi gözeten anlaşmaları yapacağız; bunları da düzelteceğiz. Bak o zaman nasıl oluyor
muş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Söylüyorum efendim. 
Amma velakin, işte, şimdiki Hükümet, Avrupa ne derse, Amerika ne derse baş üstüne dediği 

için, biz tereddütlüyüz. 
Yine, bu kanunun hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sırala

rından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkkür ederim Sayın Erdal. . . 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştin. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. - Bu Kanun 31.12.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 

Yalnız, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilinin bize gönderdiği bir pusula var sayın mil
letvekilleri: 

"Madde XIV'ün başlığındaki 'depozit' kelimesi, tercüme ve baskı hatası nedeniyle metne gir
miştir; doğrusu 'tevdi' olacaktır. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci satırındaki '...Genel Müdürü nezdinde depozit...' ke
limesi de aynı nedenlerle çıkarılarak, yerine 'Müdürüne tevdi' kelimesi konulacaktır" diyor. 

"Biz bu düzeltmelerle, bu anlaşma metninin burada yer almasını diliyoruz" diyor. Zaten, Sa
yın Bakan da konuşmasında bunu belirttiler. 

Bu düzeltmeyle anlaşmayı açık oylamaya sunacağım. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupalar, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Sayı yetersiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bir bakalım. 
Sayın milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı

da adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazmak suretiyle, imzalayarak, kupaya ata
bilirler. 

Kupaları, sıralar arasında dolaştıralım. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

14. - 18,1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişikilk Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı: 763) (1) 

BAŞKAN - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde . 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 763 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasannın tümü üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adına Sa

yın Salih Kapusuz söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kul. 

Süreniz 20 dakikadır. 

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

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; henüz, iki ay önce, 4046 sayılı Kanunu çıkardık. Yani, 
27.11.1994 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren özelleştirmeyle ilgili kanunun, 
şimdi, 3 maddesi hakkında yeniden müzakere açılıyor, bir Hükümet tasarısıyla ve görüşmelere baş
lıyoruz. 

Görünen o ki, o tarihlerde Yüce Genel Kurulda yapılan müzakerelerde, söylediklerimizin bü
yük bir kısmını doğrulayan bir tasarıyı müzakere ediyoruz. Özellikle o günkü tasarı üzerinde, işçi
lerle ilgili olarak 20 nci maddeyle ilgili söylediklerimiz, yani iş kaybı tazminatıyla ilgili olarak söy
lediklerimiz; 23 üncü maddeyle ilgili olarak, yani Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen sosyal yar
dım zammının nereden ve nasıl tahsil edileceğiyle ilgili söylediklerimiz; 24 üncü maddeyle ilgili 
olarak, isteyen çalışanın, emekliliği dolmuşsa, emeklilik isteminde bulunması halinde, kendisine 
ödenecek emeklilik tazminatının yüzde 30 zamlı olmasıyla ilgili olarak söylediklerimiz; 38 inci 
maddeyle ilgili olarak söylediklerimiz; geçici 10 uncu maddeyle, yani bu kanunun yürürlüğünden 
daha önce özelleştirme dolayısıyla işten çıkarılan işçilere de eşit hakların aym şekilde ödenmesiy
le ilgili olarak söylediklerimiz; demek ki doğruymuş. Bunun bir işareti önümüzde; fakat, bu doğ
ruların değiştirilmesi yönünde Hükümet kanadında hiçbir çaba yok ve bu söylediklerimiz baştan 
sona o kadar doğruydu ki ve o kadar haksızlık, eşitsizlik taşıyordu ki ve o kadar Anayasaya aykı
rıydı ki, bütün söylediklerimize rağmen, bütün feryadımıza rağmen, bu hükümler, buradan, çoğun
luk iradesiyle ve çoğunluk anlayışı içinde geçirildi; hukuka uygun olarak değil, kanun devleti an
layışına uygun olarak buradan geçti, çıktı. 

Daha birçok uyumsuzluktan da, o günkü tasannın müzakeresi sırasında dile getirmiştik. Ör
neğin; özelleştirilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının satışında, kiralanmasında veya devredil
mesinde, Başbakanın satın alıcı, devralicı ve kiralayıcı olarak bulunmaması gerektiğini, hatta Ba
kanlar Kurulu üyelerinin böyle bir konumda olamayacaktan hususunu getirip, huzurda söyledik ve 
bu konuların düzenlenmesini istedik. Özelleştirilecek kamu kurumlarının -bir kısım kurumların-
yöneticilerinin de bu konumda olmaması lazım geldiğini, denetçilerinin de bu konumda olmaması 
lazım geldiğini söyledik. Hatta, bir arkadaşımız çok daha ileri bir teklif getirdi; 19 uncu Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de, böylesine özelleştirmeler sırasında kiralayıcı, devrali
cı, satın alıcı olarak bulunmamaları gerektiği hususunda teklif getirdi; ama, bunların hepsi, hiçbir 
değerlendirmeye tabi tutulmadı ve reddedildi. 

Şimdi yapılacak bir özelleştirme sırasında, hatta bu kanun tasansıyla bir değişiklik söz konu
su olmasaydı, İstanbul Umanının veya Mersin Limanının işletme hakkının veya mülkiyetinin dev
ri suretiyle yapılacak bir özelleştirmenin tarafı olarak, işletmeci olarak, kiralayan olarak, devralan 
olarak Başbakan ve ailesi bulunabilecek veya satın alıcı olarak Başbakan bu limanı satın alabile
cekti, mülkiyetini de devralabilecekti. 

Değerli arkadaşlanm, işte bu değişiklik tasarısıyla, hiç olmazsa mülkiyetin devralınması ko
nusunda, Başbakanın taraf olması veyahut da birçok yabancı sermayenin, kurum ve kuruluşun ta
raf olması önlenmiş oluyor ve limanlanmız, önemli ölçüde, mülkiyetin devri dışında özelleştirme 
işlemleriyle karşı karşıya bırakılmış bulunuyor. Dolayısıyla, olumlu bir gelişme; ama, bütün olum
suzlukların karşısında bir olumlu gelişme, yeteri kadar bizi ferahlatmış değil. 
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Değerli arkadaşlarım, yine, bu konuda yaptığımız uyanlar içinde, tekelleşmenin önlenmesiyle 

ilgili hükümleri de eleştirdik ve teklifler getirdik; stratejik kuruluşların, hiç olmazsa belli bir kısmı
nın, sermayesinin ve imtiyaz haklarının muhafazasını önerdik; bunlar da reddedildi ve çoğunluk 
anlayışı içinde Yüce Meclisten geçti. 

O tarihteki tasarının 1 inci maddesinin, sınırsız ve sonsuz tarifi ve tanımlamaları ve bunu ta
mamlayan diğer hükümleriyle, bir ülke için en stratejik ve ekonomik faaliyet alanı olan limanları
mız da, neredeyse -eğer bu tasarı önümüze gelmeseydi ve bu tasarının önümüze gelmesinde etkin
liği olduğunu öğrendiğimiz Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in etkisi bu-
lunmasaydı- mülkiyetin devri suretiyle haraç mezat satılma işlemine tabi tutulacaktı. 

Görüyoruz ki, bundan -fakat, sadece bu alanla sınırlı olarak- belirli bir ölçüde vazgeçilmiş ol
masıyla karşı karşıyayız ve bu vazgeçilme iradesinin doğmuş olmasını da teşekkürle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, limanlarımız, yılda 125-130 milyon ton/yıl bir elleşleme kapasitesine, 35 
kilometreyi geçen bir rıhtım ve yanaşma yerine sahiptir ve ayrıca, 160 milyon ton/yıl bir petrol ve 
petrol ürünleri elleşleme kapasitesine sahip bulunmaktadır. 

Bir deniz ülkesi olması gereken ülkemizin kuzeyinde, Avrupa iç su yollarından akan yükler, 
Karadeniz'de, sahillerimiz önünde dolaşmaktadır ve bu yüklere, Karadeniz beşiklik yapacaktır ve 
halen de yapmaktadır. Güneye baktığımız zaman da, yine, Yakındoğu'ya ve Ortadoğu'ya akan 
yüklerin trafiğine sahildar bir. ülke olarak bulunmaktayız. Bu gerçeklere bakıldığı zaman, zaten li
manlarımızın kapasitesinin ve sayısının yetersiz olduğunu da, apaçık görmekteyiz. 

Şimdi, böyle bir azlığın, böyle bir yetersizliğin, mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmesi so
nucu daha da geliştirileceği konusunda esasen kuşkularımız vardı. Kamu tarafından gelişürilme-
seydi, belki limanlarımız, bugünkü kapasitesine ve görünümüne de ulaşamayacaktı. Çünkü, liman
lar, çok büyük ölçüde yatırımı, çok büyük ölçüde kaynağı bir araya getirmek suretiyle meydana ge
tirilebilen alanlardır, kurumlaşmalardır. 

Kamuya ait limanlarımıza şöyle bir baktığımızda; 15' i Türkiye Denizcilik İşletmesine, 7'si 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesine, 2'si Türkiye Demir-Çelik İşletmesine, l'i 
Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesine ait olmak üzere, belli başlı olarak 25 limanımız var. Özel 
kesimin, Gemport ve Alemdar Limanı olmak üzere -ki, bunların bir kısmı sadece basit iskeleler ma
hiyetindedir- bunlardan ibaret 2 limanı var -ki, bunlara limancık da diyebiliriz- diğer özel yanaşma 
yerleri ye müstakil iskeleler var. Bunların dışında, Turizm Bankası ve belediyelere ait 11 yat lima
nı, yine belediye ve özel idarelere ait 19 liman ve iskele ve 124 balıkçı barınağımız var. 

Limanlar, kabul etmek gerekir ki ve teslim etmek gerekir ki, bir ülke için çok önemli alanlar
dır ve önemli noktalardır. Hele, dış ticaretinin yüzde 90'ını, ithalat ve ihracatının yüzde 90'ını de
nizyoluyla yapan ülkemiz için limanlar büyük önem taşımaktadır. Ekonomik alandan; ithal ve ih
raç edilen her türlü malın ve üretimin ucuza mal olması, taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, liman
larda yapılan faaliyet ve gösterilen titiz çalışmayla ekonomiye güç katabilir. 

Yine, güvenlik açısından, ülkeye girecek her türlü mal,-:her türlü silah, her türlü kaçak eşya, 
her türlü uyuşturucunun denetlenmesi ve bir ülkenin iç bünyesine sızmasının önlenmesi, yine, li
manlar gibi önemli alanlardan başlamakta ve oralarda denetlenmektedir. Dolayısıyla, ülkeden de 
çıkabilecek her türlü malın denetlenmesi de, yine Ülkenin güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınmasının 
başladığı noktalarından biri de, limanlardır. 

Ayrıca, ülkemizin geniş ölçüde transit limanlara ihtiyacı vardır. Bu, ayrı bir konu olduğu için, 
belki, önümüze gelecek denizcilik bakanlığı kanun tasarısında ele alınıp anlatılacak bir husustur; 
fakat, şurada, şunu görüyoruz ki, mülkiyetin devrinde, değer ölçeğini karşılayacak sermayedar veya 
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grubunun bulunması çok güç olduğu için, limanlar konuşunda; yılların birikimlerini yok pahasına 
elden çıkarmak ve ülkenin dış ticaretiyle ilgili bu alanlardan doğan güvenliğinin ve devletin dene
timinden uzaklaştırılmak durumu doğabilecekti, mülkiyetin hakkının devri suretiyle özelleştirme 
yapılsaydı. Yine de, limanların en geniş manada özelleştirilmesinde, işletme hakkının devri gibi ni
haî bir metoda başvurulmasında, göz önünde tutulması gereken bazı gerçekleri unutmamak gere
kir. Bu vesileyle, bu konuda, bugünden uyarılar yapmayı da görev saymaktayız. 

Limanlarımız, derinlik, rıhtım uzunluğu, arka bağlantıları, depolama, istifleme sahaları, greyn-
ler, forkliftler ve diğer istifleme ve elleşleme araçları gereçleri bakımından sorunlu limanlardır; 
modern taşımacılık türlerine cevap henüz veremeyen konvansiyonel tipte limanlar halindedir. Çok 
önemli geliştirme yatırımlarına limanlarımızın ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, bu husus, dikkatle ya
pılacak özelleştirmede, işletme hakkının devriyle yapılacak özelleştirmelerde dikkatle izlenmesi, 
takip edilmesi lazım gelen eksiklikler olarak önümüzdedir. 

Su, yakıt, yağ ikmali, atık su, pis yağ ve çöp depolama ve imhası gibi donanımları da,' liman
larımızın, eksiktir ve yetersizdir. Pilotaj ve römorkaj hizmetlerindeki eksiklik, yetersizlik ve dağı
nıklıklar, bu alanda, eşgüdümlü ve yeterli bir kamu örgütlenmesiyle hizmet verilmesi ihtiyacının 
varlığını ortaya koymaktadır. 

Emniyet, gümrük ve güvenlik hizmetleri, haberleşme ve laboratuvar hizmetleri de, maalesef, 
henüz yetersizdir. Yükleme ve boşaltma, depolama ve şevkle ilgili insan gücü planlama ve eğiti
mine, limanlarımızda, geniş bir ihtiyaç vardır. Daha ayrıntılı çeşitli eksiklikler ve yetersizlikler de 
söz konusudur. 

îşte, şimdi, limanların, 4046 sayılı Kanundaki hangi yöntemle olursa olsun özelleştirilme işle
mine başvurulması hallerinde, mutlaka dikkate alınması gereken bazı hususları arz etmek istiyo
rum: 

İşletici veya kiralayıcıya, tevsi, yatırım ve bakım yapma zorunluluğu getirilmesi ve bu zorun
luluğa uyulup uyulmadığının devletçe denetlenmesine kesinlikle yer verilmelidir. 

Tarife ve rekabet şartlarının başıboş bırakılması, (ilke ekonomisinin çıkarları ve bazı limanla
rımızın körleştirilmesi konularındaki tehlikeleri doğurur ki, bu husus gözetilerek, bu konulara 
önemle, genel kayıtlamalar ve yönlendirmeler altında yön verilerek, bu kayıtlama ve yönlendirme
ler altında bu hususlar tutulmalıdır. 

Diğer taraftan, özellikle pilojaj ve römorkaj hizmetleri eşgüdümlü ve yeterli bir kamu örgüt
lenmesi yoluyla verilmelidir; çünkü, limanlardaki yük ve yükü getiren götüren gemilerin güvenli
ği, mutlak, bir objektif hizmet veren pilotaj ve römorkaj faaliyeti içinde olmalı ve bunların güven
liği ve limanların güvenliği de, ancak, böyle bir kamu örgütlenmesiyle bu hizmetlerin verilmesi yo
luyla sağlanmalıdır. 

Gümrükle ilgili bürokratik formaliteler kaldırılmalı, güvenli hizmet ve mahallinde hizmet sağ
layıcı önlemler alınmalı, emniyet ve gümrük hizmetleri arasında işbirliğiyle beraber, liman yöneti
mi ile devletin işbirliği ve denetimi, bu kademelerde ve her alanda, koşulları açık ve tam bir uyum 
içinde, şartsız şekilde sağlanmalıdır. Yani, yapılacak özelleştirme işlemlerinde, bir taraftan, özel
leştirme sonucu limanın işletmesini devralan kurumlara, kuruluşlara getirilecek yükümlülükler var
dır; bir taraftan da, bu devralan kurum ve kuruluşların limanı yolunca işletebilmesi için -biraz ön
ce işaret ettiğim- devletin alması gereken tedbirleri mutlak yürürlüğe koyması ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, limanlarla ilgili düzenlenecek mevzuat bakımından da birtakım 
hususlar göz önüne alınmalıdır. Liman tüzüklerinin içeriği, liman sınırları, uyulması gereken kural
lar ve devlete yapılabilecek ödeme ve yükümlülükler, mütekabil durumlar da gözetilerek, yani ya
bancı limanlarda yapılan işlemler ve yükümlülükler de gözetilerek, ülkemizin ve idarenin çıkarla
rı özenle korunmak suretiyle yapılmalıdır. Özellikle bu konuda, şu ânda, maalesef, bu uyarımızın 
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aksine işlemler mevcuttur. Liman mevzuatı, objektif kıstaslarla düzenlenmiyor. Güvenlik, her an 
yitiyor, pilotaj ve römorkaj hizmetleri yetersiz ve karmaşık şekilde sürdürülüyor. Bir kurumun, ya
ni Türkiye Denizcilik işletmelerinin gelirleri baltalanarak, bir grup müstefit ediliyor -bazı armatör
ler, bazı gemi çalıştırıcıları- fakat, aslında, yabancı gemilerin de dışticaretimizde büyük yer aldığı, 
gözetilirse, devlet ve idare büyük bir kayba uğratılıyor. Dolayısıyla, liman tüzüklerinin düzenlen
mesi ve birtakım yükümlülüklerin belirlenmesi de, gayet dikkatle yapılmak ve objektif yapılmak 
ve ülkenin çıkarları korunmak suretiyle yapılmak zorundadır. 

Boğaz geçişleri, işte önümüzde bir facia olarak bulunmaktadır. Boğaz geçişleriyle ilgili bir dü
zenleme kabul edildiği ve yürürlüğe konulduğu halde, bu geçişlerin güvenliğini sağlayacak altya
pıdan idare yoksundur ve bu altyapı perişanlık içindedir. 

Kurallandırmalar, ülkenin çıkarlarını gözetecek ölçüde ve biçimde yapılmamıştır ve buradan 
doğacak birçok sorun da, önümüzdeki günlerde, aylarda, dilemeyiz ama, karşımıza gelebilecek ve 
tartışmaya açılacaktır. 

İşte, limanların özelleştirilmesiyle ilgili işlemler, mülkiyet hakkının devrinin bu tasarıyla dı
şarıda bırakılması suretiyle yapılması halinde dahi, birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini önü
müze koyuyor. Yoksa, sadece gözü kapalı bir özelleştirmeden -işletme hakkının devri olsun, kira
lama olsun- bugünkü tasandan sonra, kanunda kalabilecek türdeki özelleştirmelerden sonra da, 
eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmaz ve tedbirler yürürlüğe konmazsa, beklenen faydalann sağ
lanacağını umut etmek mümkün değildir. 

Her şeyi, elbette ki, zaman apaçık gösterecektir. Ekonomik durumun perişanlığının ve hatta, 
hedefleri "küçük otuzlar" deyimleriyle tutturamamanın bahanesi, artık özelleştirme konusu olma
malıdır ve önümüzdeki tasan da, iki aylık bir gecikmenin içinde dahi, hâlâ, yapısal olarak yollar 
arandığı ve bazı hatalardan, belli etkilerle de olsa, geri dönülmeye çalışıldığını bize göstermektedir 
ki, bu konuda çok dikkatli olmamız gereği apaçık karşımızdadır. 

Özellikle üzerinde duracağımız bir konu, kanun taşanlarının Yüce Mecliste ve komisyonlarda 
müzakeresi sırasında, çoğunluk meselesinin, demokratik ve hukuk devleti kurallarına ve anlayışa 
uygun olarak kullanılması hususudur. Yüce Meclise gelen bir tasan veya komisyonlarda müzake
re edilen tasanlar sırasında, muhalefet partilerimizin, hatta iktidar grubu içindeki bazı milletvekili 
arkadaşlarımızın, hassasiyetle, ciddiyetle yaptıkları eleştiriler ve verdikleri öneriler, maalesef, ço
ğunluk anlayışıyla dikkate alınmamaktadır. Çoğunluk anlayışı, demokrasiyle bağdaştırılmadıkça, 
hukuk devleti kurallanyla bağdaştınlmadıkça, herhalde, ancak kaba sonuçlar verir ve her zaman 
eleştirilecek sonuçlar verir. 

BAŞKAN - Sayın Kul, 1 dakikanız var efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - Buna, azamî dikkat edilmesi, azamî gayret sarf edilmesi kaçınılmaz

dır. İki kere ikinin dört ettiğini, oy çokluğuyla reddedip, altı eder diyemezsiniz. İşte, Özelleştirme 
Tasarısında da dile getirdiğimiz eleştiriler ve birçok kanun tasarılannda dile getirdiğimiz eleştiri
ler, maalesef, bu çoğunluk anlayışıyla reddedilmekte; fakat, ondan sonra yapılan bazı girişimler so
nucu, belli ölçüde -fakat, bir kısmı da yine çoğunluk anlayışıyla geçildiği şekilde kalmak suretiy
le- belki düzeltilebilmektedir. 

İşte, önümüzdeki tasarı, böylesine bir düzeltme tasarısıdır, her ne kadar, çoğunluk anlayışıyla, 
daha önce yapılan uyarılar reddedildiyse de, bugün, belli ölçüde bu çoğunluk anlayışının yanlış ol
duğu, vereceğiniz oylarla ve yapacağınız kabulle tescil edilmiş olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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EMlN KUL (Öevamla) - Grubumuzun, bu tasarıya olumlu oy vereceğini arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın milletvekilleri, Dünya Ticaret Örgütüyle ilgili anlaşmaya, salonda olup da oy kullanma

yan arkadaş varsa oy kullansın efendim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

Süreniz 20 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Refah Partisi Grubu adına, görüşülmekte olan 763 sıra sayılı, özel
leştirmeyle ilgili değişikliği ihtiva eden yasa tasarısı üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. 

Şimdi, herhalde, daha önce, belki bu yakinen takip edilemiyordu; ama, şu anda kanaatim odur 
ki, milletimiz tarafından da artık Meclisin takip edilebildiği göz önünde bulundurulacak olursa, ba
zı milletvekili arkadaşlanmızın da herhalde bu konuya duyarlı olduğunu göz önünde bulunduracak 
olursak, "yahu, uzun müddet münakaşalarla, dedikodularla, sabahlara kadar çalışmalarla, çorbalar
la, birtakım ikramlarla çıkarılan bir yasa tasansı vardı, bir kanun çıkanlmıştı; peki, böyle bir kanun 
bitmiş olmasına rağmen, acaba, bu nereden tekrar geldi" diye zihinlerinde istifham olanlara, anla
şılması açısından... Maalesef, Sayın Başbakanın büyük bir iddiayla ortaya attığı, âdeta bir kurtuluş 
ümidi gibi takdim etmeye çalıştığı özelleştirmeyle ilgili yasa tasansına ne demişti: "Cumhuriyet ta
rihinin en önemli yasası." Kime göre; Sayın Başbakana göre. Böyle takdim edilmişti. 

Şimdi, ne oldu, böyle büyük iddialarla çıkarılan yasa, yeniden düzenlenmek için Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin gündemine tekrar getirildi; âdeta, bu arabanın lastiği hiçin patladı? 

İşte, bu sualler için, hakikaten biz, Parlamento olarak, milletvekilleri olarak, kendi kendimize 
bir özeleştiri yapıp, parlamenter rejimin tabiî gereği olarak Hükümetin üzerinde olması mecburiye
tini göz önünde bulundurarak, özellikle İktidar milletvekillerine bir hatırlatmada bulunmak istiyo
rum: Bürokratlann hazırlayıp getirdiği, Hükümet tasansı olarak gündeme gelen bu tip yasalarda, 
Meclis çalışmaları sırasında, siz, âdeta kendi kendinizi kilitliyorsunuz, "bu getirilen yasa tasarısını 
deldirtmeyiz" diyorsunuz. Siz önerge vermişsiniz, siz hatırlatmalarda bulunmuşsunuz, siz bu mem
leketin aleyhine olabilecek birtakım uygulamalarda uyarılanlarda bulunmuşsunuz, önemli olmuyor 
ve maalesef, Hükümetin tavrından dolayı, İktidar milletvekillerinin bu konudaki anlayışsızlıkların
dan dolayı, işte bu yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmiştir. Niye; 
çünkü "bizim parmak sayımız fazla, biz böyle istiyoruz'; o halde, öyle olacaktır; demokrasinin bir 
anlamı yok, Parlamentonun bir anlamı yok" anlayışı hâkim olduğu için. 

Sayın Başbakan, maalesef, aklına estiği gibi konuşmayı, bir marifet sayıyor. Ne buyuruyorlar; 
efendim, Türkiye'de yasalar varmış, Anayasa varmış... Hiç önemli değil... "Ben, bu meseleye el 
koydum; İstanbul'a el koydum; bu ilçeyi il yaptım..." Bunların hiçbirisi Parlamentodan geçmediği 
müddetçe bunlar ne anlam ifade eder; hiçbir anlam ifade etmez. Tabiî, bunu, milletimiz, ibretle, 
dikkatle takip etmektedir. 

Aynı yasa tasarısı üzerinde geçmişte gelişen birçok olay olmuştu. Yetki yasaları istenmiş, 
özelleştirme kanunu tasarıları hazırlanmış, Anayasa Mahkemesinden geri dönmüşlerdi; hatta, bu 
yasa tasarısı çıktıktan sonra bile ne oldu; PTT'yle ilgili, son kanunla da ilgili birkaç madde tekrar 
iptal edildi. Bu bize neyi hatırlatıyor; demek ki biz, çıkarmakta olduğumuz kanunları, mevcut olan, 
yürürlüğüntl koruyan yasalara göre çıkarmak gibi bir mecburiyet ve zorunlulukla karşı karşıyayız. 
İşte, bizim, bu şekliyle değerlendirmelerimizi, sadece bir muhalefet milletvekili veyahut da Refah 
Partisinin görüşü olarak değil, değerli komisyonumuzun da görüşlerinin bu esasları teyit ettiğini, 
gönderilmiş olan yasa tasarısı metninde görmekteyiz. 
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Bakınız, Sayın Komisyon yetkilileri aynen şu ifadeyi kullanıyor ve diyorlar ki: "Komisyonu

muzda yapılan görüşmelerde, uzun çalışmalar ve tartışmalar sonucu hazırlanarak kanunlaşan özel
leştirme uygulamalarına ilişkin kanunun kısa bir sürede değiştirilmemesi gerekirdi." Evet, doğru 
söylüyorlar ve katılıyoruz. Bu kadar iddialı bir kanun, şayet kısa bir zaman -ki, 63 günlük kısa bir 
dönem- içerisinde eskiyebiliyorsa -ki, eskime sebepleri hususunda da birkaç cümleyle durmak is
tiyorum- işte bizlerin, kendimize göre çıkardığımız kanunlarda, bundan böyle bu kanunu göz önün
de bulundurarak, bundan sonraki adımlarımızı da ona göre atalım derim. 

Yine, bu minval üzerine çıkardığımız Özelleştirme Kanunu, maalesef, bugünkü mevcut Ana
yasaya aykırıdır. Bu konuda, muhalefet partilerinden DSP yetkilisi arkadaşlarım, sözcüleri de... 
Muhalefetten -ki, Anamuhalefet bu konuda şimdi suçlanıyor, destek vermediniz diye; bal gibi des
tek vermiş olmalarına rağmen, belki oylamada bulunmamışlardır; ama, yasanın hazırlanmasında 
destek vermiş olmalarına rağmen- sadece Refah Partisi, elbette, birtakım konularda, yeri ve zama
nı geldiğinde, uyancılık görevini yapmış, bu maddenin, bu yasanın hangi konuları Anayasaya ay
kırı, açık ve net bir şekilde orta yere koymuştur. Ancak, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, bu ya
sa tasarısıyla ilgili -tabiî, yeri gelmişken ifade etmek istiyorum- Sayın Ecevit, özellikle bariz birta
kım hataları Hükümete hatırlattı. Sayın Başbakan da, Anayasa Mahkemesine gitmeyi engellemek 
için -çünkü, daha öncesinde Anamuhalefet Partisi ne kararını ilan etti; Anayasa Mahkemesine git
meyeceği kararını ilan etti; peşinen bu taahhütte bulundu- daha sonra, işte, Parlamentodaki duyar
lı birtakım çevrelerin 90 imzayı bulacağı endişesinden hareketle, Sayın Ecevit'in haklı olarak ka
nunun birkaç maddesiyle ilgili beyanlarını göz önünde bulundurarak, şayet bu maddeler, Anayasa
ya aykırılığı göz önünde tutularak düzeltilecek olursa, Anayasa Mahkemesine gidilmeyeceği konu
sunda açıklamalarını ve görüşmelerini teminden sonra, Anayasa Mahkemesine gidilmesi önlenmiş
tir. Bugünkü gazete kupürlerine baktığımızda bunu görürüz. 

Sayın Mümtaz Soysal Hocanın bu konudaki çabası, sadece Refah Partili milletvekillerinin oy
larıyla kalmıştır ve Anamuhalefet bu görevini yaprriadığı için, diğer milletvekillerince de tasvip 
bulmadığından dolayı Anayasa Mahkemesine gidilemeyecek saatlerin içerisine girmiş bulunuyo
ruz. 

Siz, Anayasaya aykırı olan bir kanunu, şayet Anayasa Mahkemesine götüremeseniz bile, o ka
nun Anayasaya uygundur anlayışını hâkim kılamazsınız. Yarın bu uygulamalardan çıkacak birta
kım yanlışlıklar neyi getirecektir; Anayasa Mahkemesine gitme fırsatını getirecektir. Bundan dola
yı, Hükümet "nasıl olsa bugünü geçiriyoruz, altmış günlük süre bitmiştir" diyerek Anayasaya ay
kırı uygulamalarda bulunacak olursa, her halükârda, karşılarında, mutlaka, bu memleketin hayrına 
birtakım meselelerde yardımcı olan, yanlışlıkların karşısında olan Refah Grubunu bulacaktır; bun
da kimsenin şüphesi olmasın. 

Özellikle, bakınız, şu anda, İstanbul'a el koymakla alakalı olması münasebetiyle arz etmek is
tediğim bir konu var: Belediyelerin mücavir alanları içerisinde bulunan birtakım uygulamaların 
Özelleştirme idaresi tarafından kullanılabilme imkânı getirilmiştir. Elbette, yürürlükte olan yasala
ra aykırı, Anayasaya aykırı davranışlar olursa, belediyeler olarak bizim de, mutlaka bunların peşin
de, bunların takipçisi olacağımız herkes tarafından bilinecektir. 

Sayın Başbakan "son sosyalist devleti sona erdirdim..." Tabiî, Sayın Başbakanın, Erbakan Ho
canın benzettiği gibi, Rus mareşalleri gibi o kadar çok madalyası var ki, bir madalyası da, bu sos
yalist devlet iddiasıyla ortaya atmış olduğu madalyadır ve özellikle sosyal demokrat arıyorum; 
ama, buharlaşmışlar; karşımda hiçbir arkadaşımı görmeyince... , 

İLHAN KAYA (İzmir) - Neredeler?.. Yoklar. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Soyları tükendi. 
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SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Bir şey diyeceğim; fakat, demeye şimdi gerek görmüyorum. 

Sayın Başbakan Yardımcısı diyor ki: "O yok edilen sosyalist devletin sosyalist Başbakan Yardım-
cısıyım." 

İLHAN KAYA (İzmir) - Onlar şimdi delege peşindeler. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tabiî, bu tezatlar içerisinde, vatandaşlarımız, kimlerin mem
leket meseleleriyle ön planda uğraştığını, kimlerin de delgelerin peşinde koştuğunu çok iyi biliyor
lar. Bu meseleler hangi derecede önemlidir? Tabiî, bu arada, özellikle DYP'li milletvekillerine ve 
özellikle Hükümete bir hatırlatmada bulunmak istiyorum: Siz demiyor musunuz ki, ülkenin mese
leleri çok ciddî boyuttadır, birçok sıkıntımız var. Ne yapacaksınız; Anayasayı değiştireceksiniz. 
Efendim, özelleştirmede veyahut da diğer konularda gerekli olan yasaların çıkarılması lazım... Bi
raz önce geçirdiğimiz GATT'la ilgili sözleşmede de bu aciliyeti takdim ettiniz; ama, Anadolu'da 
"bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" derler. Bunun anlamı nedir? Niçin Meclisi 15 gün tatile çıka
rıyorsunuz? Eğer memleketin meseleleri bu kadar girift ve sıkıntılı noktaya gelmişse, muacceliyet 
kesbeden birçok kanunlarımız var ise; bunu, niçin, çalışma noktai nazarından değerlendir miyorsu-
nuz? İşte, birtakım meselelerde, lütfen, kendimiz açısından, Parlamento açısından ve milletvekille
ri açısından tutarlı olmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bu sosyalist devletten kastedilen nedir?; bunu milletimiz belki anlamıyor; ama, anla
yanların da ifade etmesi lazım. Siz, KİT'i olan devletleri, sosyalist devlet mi sayıyorsunuz? O za
man, dünyada KİT'i olmayan devlet bana gösterebilir misiniz? Eğer KİT'i olan devletlerin hepsi 
sosyalist devletlerse, vaygele halimize; dünyada sosyalist olmayan kimsenin olmaması lazım!.. Bu 
ise, doğru değil. 

Şimdi, yine, bu kanun çıkarılırken, Sayın Başbakan, burada, milletin huzuruna çıkıp birtakım 
beyanlarda bulundu; hatta, bu kanuna destek vermeyenleri, neredeyse vatan haini ilan etme nokta
sına getirdi. Dikkat buyurun; bu kanun çıkalı 63 gün oldu. Ne diyordu Sayın Başbakan: "Her 4 gün
de 1 trilyon kayboluyor, buna ben nasıl tahammül ederdim" diyordu. Şimdi, ben bir hesap yaptım: 
63 günlük sürede, 250 milyarla çarparsanız, 15,7 trilyon, acaba kurtarıldı mı? 

Şimdi, şayet 15,7 trilyonluk bu -kayba uğrayan- parayı kurtardıysa, ben, bu sözlerimi geri alı
yorum; ama, değilse, sırf, milleti bir konuya kanalize etmek, ikna etmek; kendi iddialarını da, bir 
nevi, milletin, kamuoyunun nezdinde geçerli kılabilmek için, milleti yanıltmak için kullanılan bir 
cümleyse, bundan dolayı da Sayın Başbakanı kınıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bugün, Türkiye'de bu konu ne olarak takdim edilmeye çalışıldı; 
özellikle bir kurtuluş gibi takdim edilmeye çalışıldı. Ha, bu kanun çıkarsa, darboğaza girmiş bu 
memleketin problemleri, işçi, memur, köylü, esnaf ne yapacaktı; kurtulacaktı. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Battı hepsi, battı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, Sayın Başbakan, burada bir başka hileye daha başvur

maktadır. Bakınız, o mucize gerçekleşmedi; ama, bir de başarısızlığa kılıf hazırlamak lazım. 5 Ni
san paketleri alındı; kararları alındı. Bu, memleket için yapısal bir değişiklikti, bir reformdu; ama, 
bu reform da, bu memleketin profesörünü, sokağa çıkmaya; işçisini, memurunu sokağa çıkmaya 
"açız" diye bağırmaya mecbur etmişse, o zaman, siz, mazeret peşindesiniz. Hani bir söz vardır; ne 
derler: "Hiçbir mazeret, başarının yerini tutmaz." 

Şimdi, belki, Sayın Bakanımız çıkacak, diyecek ki: "Sayın milletvekilim, siz, bu konuda çok 
acımasız davranıyorsunuz. 63 günde, bu kadar sıkıntıya düşmüş bir yapıdan, bu kadar sıkıntılı bir 
ortamdan, mucizevî bir imkânla kurtulacak değiliz ki." Ha, öyleyse, siz, bu meseleleri burada tak
dim ederken abartmayacaksınız, büyütmeyeceksiniz; bu milleti, su arayan milleti, serap peşinde 
koşturtmayacaksınız. 

- 4 5 6 -



T.B.M.M. B : 7 3 26 .1 .1995 . 0 : 1 
Bakınız, bugüne kadarki uygulamalardan, belki, yeri gelince bahsedilecek. Bendeniz, yetkili

lerden, gerekli en son bilgiyi, biraz önce aldım. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili doküman
lar elimde mevcut. Şu anda, Özelleştirme İdaresinin başında bulunan arkadaşımız, vekâleten görev 
yapıyor. Bu kadar önemli bir görev verdiğimiz müessese, ehemmiyet verdiğimiz bir konuda, işin 
başında bulunan kişi, şayet vekâletle görev yapıyorsa, o insanın vereceği böyle mesuliyetli karar
lar içerisindeki çekingen tavrını herhalde kabul edersiniz. 

Sonra, bu yasa çıkarılırken, birtakım bürokratlar, burada, sabahlara kadar bizimle beraberdi; 
fakat, o bürokratların, yasa çıktıktan sonra görevinden ayrılmış olması, benim, şahsen, dikkatimi 
çekiyor; çünkü, bu tip birtakım bürokratların, birtakım holdinglerle iç içe oldukları, milletimiz ta
rafından da biliniyor. Biz, özelleştirme konusunda, sabahlara kadar konuşurken, en mühim mese
lenin, güven meselesi olduğunu vurguladık. Özelleştirme konusu, memleket açısından bu kadar 
önemli bir konu olarak kabul edildiği takdirde, ne yapılması lazım; bunun, geçmişteki hataları tek
rar yaşamamak kaydıyla, hatalara düşülmemek şartıyla, iyi bir güven ortamı içerisinde, şeffaflık or
tamı içerisinde yapılmasının gereğini ifade etmeye çalıştım. 

Bakınız, bu kadar zaman içerisinde, büyük ümitlerle çıkardıkları bu Kanundan sonra, yapılan 
işlemlerden -birtakım kuruluş çalışmaları ve sair çalışmalar yapılıyor- satış işlemlerinin yekûnunu 
arz etmeye çalışıyorum: Bakınız, Kırıkkale Yem Fabrikası satılmış 23 milyar liraya; ama "alınan 
karar satıştır" deniliyor, hangi metotla satış yapıldığı konusunda, bana ulaşan bilgilerde kayıt yok. 
Aynı zamanda, Çanakkale Seramik Fabrikası satılıyor 34 milyar liraya, Aroma satılıyor 5,5 milyar 
liraya, Pan Tohum Islah satılıyor 5 milyar liraya, Pancar Motor'daki hisseler satılıyor 600 milyon 
liraya, Fruko-Tamek ve gıdayla ilgili birim satılıyor 78 milyar liraya. Yekûn satış, 146,1 milyar. 

Şimdi, bu kadar müessese elden çıkarılmış. Bu çıkarılan müesseselerden, ne kadar işçinin çı
karıldığı, bu çıkarılanların ne kadarının, ayrılmadan -yüzde 30 tazminatla- müracaat ettiği, hiç bil
gilerde yok; fakat, ben burada birkaç sual sormak istiyorum; onlardan bir tanesi şudur: Peki, biz, 
bu müesseseleri sattık; acaba, satmış olduğumuz bu KİT'ler zarar ediyor muydu? Şayet zarar edi
yorlarsa, zarar miktarı nedir? KİT'lerimiz sadece bu kadar değil, bunların dışında yüzlerce 
KİT'imiz var. Bu KİT'ler, sürekli faiz ödemekle yükümlü halde devam ediyorlar. Peki, siz bu ka
nunu çıkardınız diye, faizler durduruldu mu; hayır. Sadece, o günkü zorlamalarla, konulmuş olan 
hacizlerin durdurulmasıyla ilgili bu madde de -ki, bu getirilen tasanda da bir madde olarak getiril
miş- faydalı bir şeydir; fakat, bugünkü rayiçlerle, en yüksek seviyelerde devam eden faiz hadleriy
le, bu müesseselerin faizleri devam etmekte, borçları da katlanarak çoğalmaktadır. 

Yine, zarar eden KİT'lerden, siz bu kanunu çıkardınız diye, acaba hiç, zarardan kurtardığınız 
oldu mu; hayır. Hiçbir bilgi, yine bize ulaşan son kaynaklarda yoktur. Zaten, sizin, biz bu müesse
seleri rehabilite edelim, düzeltelim, ayağa kaldıralım da ondan sonra satalım, diye neyiniz yoktur; 
bir düşünce ve gayretiniz yoktur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakınız, Sayın Başbakanın sosyalist devlet olarak ilan etmiş 
olduğu bu memlekette KİT'ler niçin var oldu; sosyalist bir rejim kurmak için mi; hayır. KİT'ler... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, 1 dakikanız var. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım; nasıl olsa bundan sonraki maddelerde 

konuşacağız; tamamlamaya çalışıyorum. 

KİT'ler neden doğmuştur: KİT'ler, kaynak yetersizliğinden, müteşebbis yetersizliğinden, tek
nik bilgi ve beceri yetersizliğinden doğmuştur ve ülkemizde de bugüne kadar sanayiin kurulmasın
da, müteşebbislerin doğmasında, ticaretin gelişmesinde, ekonominin gelişmesinde büyük katkıları 
olan kuruluşlarımızdır. Siz, bugüne kadar bunlardan her türlü istifadeyi sağlayacaksınız; ama, 
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onlann ihtiyacı olan yenilemeleri, onlann ihtiyacı olan kaynak aktarmalannı, onlann ihtiyacı olan 
birtakım destekleri yapmayacaksınız; ondan sonra da, o müesseselerle ilgili, kalkıp diyeceksiniz ki: 
"Efendim, bunlar, devletin sırtında yüktür, kamburdur; biz, bunlan atmadığımız sürece kurtulama
yacağız." Bu, doğru değildir. Bunun doğru olmadığı, kısa bir dönem sonra, daha açık, orta yere çı
kacaktır. Evet, şimdi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Son cümlemi arz ediyorum Sayın Başkan. 
Özelleştirme konusunda siyasî partilerin çifte standardından da bir cümleyle bahsetmek istiyo

rum. Hatırlayacaksınız, özelleştirme, 1984 yılında gündeme getirilen, 1986 yılında Anavatan Par
tisince yasalaştinlan ve uygulamaya sokulan bir kanun ve bir rejim uygulaması olarak görülmeye 
başlandı; fakat, Anavatan Partisi o zamanki bu çalışmalan yaparken, DYP ve SHP. bu işe muhale
fet etti, mahkemelere gitti. Mahkeme de, o zamanki muhalefeti uygun gördü; ama, roller değişti. 
Bu sefer bakıyorsun; dünkü, özelleştirmeye karşı çıkan siyasî partiler, bugün, aynı yolda, ANAP'ın 
model olarak seçtiği, taklit ettiği yolda devam etmektedir, işte, zaten, devletçilik iddiasında bulu
nan SHP ise, devletçilik okundan vazgeçti; 6 ok 5'c düştü; acaba, 5 midir 4 müdür; onu bilemiyo
rum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Fazla iddialı konuşma. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen iner misiniz... Teşekkür ederim; sağ olun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, diğer maddelerdeki konuşmalarda bunlan tamamlamak 

üzere, teşekkür ediyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz efendim? 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Evet. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, salonda, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının 

Onaylanmasına ilişkin tasanyla ilgili olarak açık oylama yapılıyor. Şu anda, salonda olup da oyu
nu kullanmayan üye var mı efendim? Oy kullanacak kişi yoksa, kupayı kaldıracağım efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldınlsni 
(Oylann ayınmına başlandı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) r- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlanm; ka

nunun tümü üzerinde konuşan arkadaşlanmıza çok kısa cevap verme zarureti doğduğu için huzur-
lannıza geldim. 

Her şeyden evvel, yedi sekiz aydan beri Türkiye'nin gündemini teşkil eden ve üçüncü aşama
da Yüce Meclisin tasvibine mazhar olan Özelleştirme Kanunu konusunda, defaatle tekrar edilmiş 
hususları bir kere daha teyiden arz etmeyi zait görüyorum; ama, çok kısa cümlelerle söyleyeyim; 
söyleye söyleye belki dilimizde tüy bitti. Türkiye'deki ekonomik dengeleri yerine oturtabilmek 
için, kamu finansman açığını kapatabilmek için, verimliliği ikame edebilmek için, Hazinenin kana
masını durdurabilmek için, Türkiye, kullanacağı yollardan en önemlilerinden biri olan özelleştir
meyi uygulamaya sokma konumunda idi; yapılan iş budur. 
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Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisindeki muhtelif partilere mensup arkadaşlarımızın, burada, 

bir uzlaşma suretiyle, bir uzlaşma sonucu böyle bir kanunun çıkarılmasından memnun olacaktan 
yerde, bu uzlaşmayı sanki yanlış görür, eleştirir gibi bir havaya girmelerini de, doğrusu, anlamak 
mümkün değil. Gayet tabiî ki, burada, samimiyetle, açıkça söylüyorum ki, bugün, büyük ekseriyet
le uzlaşmanın sonucu, 4046 sayılı Kanunla, gerçekten, konuya, belki de gereğinden fazla ayrıntıla
rıyla çözüm getiren bir statü ortaya konulmuştur. Bunu memnuniyetle kabul etmek lazım. İki ay gi
bi kısa bir sürede böyle bir kanun tasarısı niye huzura geldi gibi bir eleştiriye de, benim, arkadaş
larımın anladığı bir biçimde tefsir getirmem mümkün değil. Bizim uzlaşma anlayışımızın sonucu
dur bu kanunun yeniden gündeme gelmesi. Bir değerli partimizin mensupları ve o değerli partimi
zin değerli genel başkanının, şu şu konuların düzeltilmesi gereklidir doğrultusundaki müracaatı 
üzerine, telkinleri üzerine... 

M.VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) - Yani, düzeltiyorsunuz?!.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKl EREK (Devamla) - Evet, tabiî, düzeltme... 

. SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
M. VEHBÎ DlNÇERLER (Ankara) - Yani, yanlış yaptınız, şimdi düzeltiyorsunuz?!.. 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim, rica ediyorum. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) - Sayın Bakana destek veriyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan açık konuşuyor efendim; yani, bir daha, ayrıca açıklamaya zorlama

ya ne gerek var? 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) - Destek veriyorum Sayın Başkan, destek veriyorum. 
BAŞKAN - Tamam camm... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKl EREK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hiç heyecanlanmanı

za gerek yok. 
Bir değerli partimizin değerli genel başkam ve üyeleri, kanunun bir-iki maddesinde tadilat ge

rektiği yolundaki düşüncesinin uygunluğu sonucunda, bu büyük kanunun birkaç maddesinde dü
zeltmeye gidilmesi gereği doğmuştur. Bu uzlaşmanın, bu samimiyetin, bu gerçekçiliğin takdir edil
mesi lazımken, bunun bir eleştiriye konu edilmesini, doğrusu, ben, akliselimle bağdaştıramıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuyla ilişkisi olmayan, çoğu ithamların kişiselliğe dönüştüğü ve bu 
kanun tasarısının görüşülmesi sırasında hiçbir şekilde gündeme gelmemesi gereken meselelere bu
rada temas etmeyeceğim. Yalmz, değerli Kul arkadaşımın, doğrusu, tasanyı okumadığını burada 
ifade etmek istiyorum. Limanlann, şu andaki mevcut kanuna göre, mülkiyetinin devri hükmü var 
da, bu tadil tasanmız, getirilen değişiklikle, mülkiyetin devri hükmünü kaldınyor değildir; tama
men yanlış anlamışsınız. Eğer, siz... 

EMİN KUL (istanbul) - Yabancıya devrini söylüyoruz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ÂLİ ŞEVKl EREK (Devamİa) - Efendim, hem yabancıya hem yerliye... 

Anlamadığınız bir nokta da bu; lütfen, beni dinleyiniz... Bakınız, dinleyiniz efendim, dinleyiniz. 
Zabıtlar açık... 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Aklınız selim de siz baştan niye düşünmediniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bakınız, eğer, siz, 4046 sayılı Kanunun 

1 inci maddesinin (f) fıkrasını, 1 inci maddesinin son fıkrasını, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasını 
okusaydınız, şu anda yürürlükte bulunan 4046 sayılı Kanunla dahi limanlann mülkiyetinin devri
nin söz konusu olmadığım görecektiniz. 
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EMİN KUL (İstanbul) - Bunların hepsini okudum Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Efendim, zabıtlar açık... Lütfen, beni 
dinleyiniz. 

Sayın Ecevit'in telkini ve Hükümetle bu konudaki uzlaşma neticesinde getirdiğimiz değişik
lik, mülkiyetin devri konusunda değil, işletmenin devri konusunda da gerçek ve tüzelkişilerin Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu vatandaşlar olması; ayrıca, eğer, işletme hakkı devredilen kişi tüzelki-
şiyse, o tüzelkişinin de, yüzde yüz sermayesinde yüzde 49'u aşamayacağı doğrultusundaki varılan 
bir konsensüsün, uzlaşmanın, bugünkü bu maddenin içine dercidir. Sizin kamuoyuna deklare et
mek istediğiniz husus, sanki, 4046 sayılı Kanunda limanların mülkiyetinin tamamen devri şu anda 
yürürlükte de, bizim değişikliğimizle bu bertaraf ediliyor... Zabıtlar ortada; çok açık... Bu yanlış an
lamayı düzeltmek için söylüyorum. Nitekim, 2 inci madde gelince bu konuda daha açık tafsilat ver
mek durumuna gireceğiz. 

Sayın Kapusuz "bu hisseler satılıyor; şu kadar gün geçti, günde şu kadar zarar oldu" diyor. 
Bunları, değerli arkadaşımın anlayışına terk ederek, mugalata olarak yorumluyorum. 

23 Aralık 1994'te toplanan Özelleştirme Yüksek Kurulu, 27 kararla, 38 kuruluş hakkında, kap
sama alma, programa alma, blok satış, parçalı satış, mülkiyetin devri, kapsamdan çıkarma gibi, çok 
çeşitli kararlar almıştır. Burada zikrederek söylediğiniz konular, yüzde 50'den aşağıya, birçoğu da 
yüzde 3, yüzde 5, yüzde 10; zaten, tamamı özel sektöre ait olan kuruluşların hisseleridir. Bu hisse
ler satılmıştır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Satın, satın... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Buralarda herhangi bir işçi problemi 
yoktur. 

Bunların ihalesi sonucunda -başkaca bir talip olmadığı, daha evvel yapılan muamelelerle ve 
kamuoyunda açıkça cereyan ettiğinden- biz, tamamlanmış bu muameleleri, doğru ve gerçek olarak 
ve isabetli olarak nihaî satış kararına bağladık. Bunların hisse devirleri de, hisse miktarları da ga
yet açıktır. Yazılı soru imkânı var, sözlü soru imkânı var, gündem dışı konuşma imkânı var. Bu
gün, burada konuştuğumuz 4 maddelik kanun, bir kısım düzeltmeleri içermektedir; diğer konular 
konusundaki her türlü soruya, her türlü suale kesinlikle açık olduğumuzu belirtir, yanlış anlamala
rı düzeltmek babında bu kpnuşmayı yaptığımı Yüce Heyete arz eder; sevgi ve saygıyla sizleri se
lamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yerimden bir cümle söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Grup sözcüsü nezih bir konuşma yapmıştır; ancak.,. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Bakan nezih yapmadı mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - ...Sayın Bakan yaptığı konuşmada "aklıselim, mugalata" gi
bi kavramları kullandı; bunu, bir Bakanlar Kurulu üyesine yakıştıramadığımı ifade etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

13. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/800) (S. Sayısı : 760) 
(Devam) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 200 sayın milletvekili 
katılmış; 198 kabul, 1 ret, 1 çekinser oyla kanun tasarısı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - 208 kişi mi varmış Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlarım, sayın milletvekillerimiz salona girip çıkıyorlar. Biz, 
burada, bugün yoklama da yaptık, yeterli çoğunluk da vardı; ama, herkesin, burada, sonuna kadar 
oturma zorunluluğu da yok. Rica ediyorum... Biraz da birbirimize güvenelim. 

14. -18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanımda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. 
Sayısı: 763) (Devam) 

BAŞKAN - Şahıslan adına, Sayın Gaffar Yakın... Yok. 

Sayın Muharrem Şemsek, buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, daha sonra söz isteyen yar. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan 4046 Sayılı Kanun ile 6224 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım. Öncelikle, Yüce Heyetini
ze saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Özelleştirme Kanunu ve 6224 sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Mecli
simizden çıkarken çok çeşitli şekilde eleştiriler, tartışmalar oldu; ancak, görüldüğü üzere, önümü
ze gelen tasarıyla, bu kanunlarda daha bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç hâsıl oldu; ki, ön
celikle, yapılmasını lüzumlu görerek bu değişikliklere vesile olan, başta Sayın Ecevit olmak üzere, 
Hükümet mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Zira, bu* fevkalade isabetli olan bir değişiklik
tir. Önceden gözden kaçmış olan, dikkatten kaçmış olan bir eksiklik bu vesileyle tamamlanmış ol
maktadır. Bunu, bu vesileyle ifadeyi bir görev biliyorum. Bu fırsattan istifadeyle, özelleştirmeyle 
ilgili bir iki mütalaamı da arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirme gerçekten, memleketimizde çok değişik şekilde yorumlara se
bep oldu; ancak, özelleştirmeyi, gerçek şekilde tanımına oturtmamız lazımdır. Türkiye'de, şu anda 
özelleştirme dendiği zaman ve özelleştirme konuşulduğu zaman, umumî olarak özelleştirme, Tür
kiye'nin bütün problemlerinin tek çaresi olarak takdim edilir hale gelmiştir; bu görüş doğru değil
dir. Özelleştirme lazımdır, özelleştirme gereklidir; ama, Türkiye'nin bütün meselelerinin çözümü
nü özelleştirme sağlayacak, görüşü doğru değildir. 

Özelleştirmeyi, ekonomik problemlerin çözümü için tek çare, sosyal problemlerin çözümü için 
tek çare, kültürel problemlerin çözümü için tek çare gibi takdim etmek, memleketin diğer problem
lerinin çözümüne de kötülük etmektir. Bu konuda, hem siyasî iktidar mensuplarımızın hem de mu
halefetteki partilerin sorumlu mevkilerinde bulunan arkadaşlarımızın daha gerçekçi tahlil ve tespit 
yapmaları lazımdır; ileride, bu, başımıza daha değişik sıkıntılar meydana getirir. 

Özelleştirmeyi yaptığımız halde problemler çözülmezse; o zaman, vatandaşlar, bize başka 
gözle bakar. Buna dikkat çekmek istiyorum; bu bir. İkincisi, Sayın Hükümet,'özelleştirme faaliyet
lerinde Türkiye'deki kuruluşları üç ana gruba toplamalıdır. Özelleştirilecek kuruluşlar: 

1. İktisadî kuruluşlar, 
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2. Sosyal kuruluşlar, 
3. Stratejik kuruluşlar; 
Olarak bir tasnife tabi tutulmalıdır. 

Özelleştirmede öncelik, iktisadî kuruluşlara verilmeli, bilahara sosyal kuruluşlara geçilmeli, 
stratejik kuruluşlar da, en son özelleştirilmelidir -ihtiyaç varsa- ve bu özelleştirmede de, bu getiri
len kanun tasarısında da ifadesini bulan hükümlerin yanında, daha titiz hükümlere de mutlaka dik
kat edilmelidir. 

Şimdi, bakın, bu vesileyle, Karabük'le ilgili bir hususa işaret etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Karabükle ilgili, aslında, uzmanlar, 2015 yılına kadar Karabük'ü kurtara
cak şekilde bir çalışma yapıyor. Bu çalışma, siyasî iktidara da intikal ediyor. Rapora göre, 2015 yı
lına kadar, Karabük'e 193 milyon dolar harcanmak suretiyle, Karabük kurtanlabiliyor; fakat, Hü
kümetimiz, buna itibar etmiyor; yurt dışından bir şirkete "Karabük'le ilgili ne yapılsın" diye bir ça
lışma yaptırıyor. Bu, yurt dışındaki şirket, Karabük'ün kapatılmasını, Karabük'te çalışanlara, adam 
başına 100 bin dolar yatırım yapılmasım teklif ediyor. Yapılan bir hesaba göre -2015 yılına kadar 
harcanması halinde- Karabük'ün kurtarılacağına dair raporda gösterilen 193 milyon lira harcana
rak kurtanlacak olan Karabük, bu yeni rapora göre, çok daha fazla bir miktarda masraf yapılmak 
suretiyle ancak kurtuluyor. Raporun neticesi bu; fakat, Hükümetimiz, o rapora itibar etmiyor. O ra
porda belirtilmiş olan iki kritik, mühim konu, halen gözardı edilmiş bulunuyor. Sayın Hükümetin 
dikkatini, burada, bu noktaya çekmek istiyorum. Bu iki kritik konu, Karabük'te bulunan fırınların 
yenilenmesiyle ilgili yapılması icap eden ihaleler bugüne kadar yapılmış değil. Bunlar özelleştiril-
se bile, bu kuruluşu alacak olan insanlar bizim insanlanmızdır. Bu fınnlar yenilenmediği sürece, 
tespit edilmiş olan bu ihale yapılmadığı sürece, şu anda, Karabük'teki 1,2 ve 3 üncü fınnlar kritik 
noktada bulunuyor; raporun ortaya koyduğu husus bu. 

Evvelsi gün yaptığım bir temastan öğrendiğim durum o ki, bu konuyla ilgili ihale halen yapı
labilmiş değil, yapılmış değil, verilmiş değil. Sayın Hükümetimizin, bu konuda da hassasiyetini, 
özellikle rica ediyorum. Yüksek fırınlann yenilenmesiyle ilgili, normal, mutat bakımıyla ilgili, mu
tat düzenlenmesiyle ilgili yapılması lazım gelen ihalenin, bir an önce yapılması lazımdır. Bu, mil
lî servettir. Bu duruma göre, şu anda, orada çalışan işçilerimiz risk altında çalışmakta, fabrikanın 
bütün varlığı risk altında bulunmaktadır. Bu konulara, Hükümetimizin dikkat etmesinde fayda ol
duğu kanaatimi ifade etmek istiyorum. 

Bir de, bu özelleştirmelerde, kamuoyumuzun, gerçek bilgilerle bilgilendirilmesine de büyük 
ihtiyaç vardır. Siyasî partilerimiz, muhalefet yapıyoruz anlayışıyla, muhalefet yapmak düşüncesiy
le, memleketimizin millî menfaatlanna zarar verecek, hiçbir araştırmaya, hiçbir ciddî tahlile dayan
mayan beyanları ortaya koymamalıdır; hele, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kürsüsünden, 
bunlar, mümkün mertebe hiç yapılmamalıdır, özelleştirme gibi ciddî bir konuda da hiç yapılma
malıdır; zira, özelleştirme, artık, kamuoyunda belli bir noktaya kadar tartışılmış, üzerinde belli bir 
mutabakat noktasına varılmış millî bir mesele haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirme konusu ve bugün Türkiye'nin ekonomik problemlerinin çö
zülmesi konusu, bölücülük ve terör konusu gibi millî bir mesele olarak telakki edilmedikçe, neti
ceyi doğru dürüst alma imkânından mahrumuz. 

Bu bakımdan, arkadaşlanmızı ve bütün siyasî partilerimizi, seviyeli muhalefete, sorumlu siya
set yapmaya davet ediyorum. Bunu, her konu için ifade ediyorum. Türkiye'de, siyaset geleneğimi
ze yerleşmiş olan iki temel yanlıştan artık kurtulmamız lazımdır. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, 1 dakikanız var efendim. 
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MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Toparlıyorum. 
iktidarda olanlar, nasıl olsa biz iktidardayız, her şeyi bildiğimiz gibi yaparız anlayışından vaz

geçmek durumunda; muhalefette olanlarımız da, biz, nasıl olsa muhalefetiz, Hükümetin getirdiği 
her teklife karşı çıkarız, çıkmalıyız anlayışından vazgeçmeli; iktidarıyla muhalefetiyle, bu memle
ketin bizim olduğu ve meseleleri de beraber çözmemiz lazım geldiği ortak anlayışında birleşmemiz 
lazımdır diyor, bu kanunun, hayırlı ye uğurlu olmasını dileyerek Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Sayın Seyfi Şahin, buyurun. 

Sayın Şahin, süreniz 10 dakika. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de -milletvekilleri
nin de kapısında sıra sıra işsizlerin olduğu- işsizlik probleminin, büyük bir üretimsizliğin, enflas
yonun olduğu hepinizin malumudur ve Türkiye, bugünkü ekonomik yapısıyla iç ve dış borçlarla 
boğuşmaktadır. Türkiye çok büyük bir sıkıntı geçirmektedir. Tabiî, bu, uygulanan ekonomik poli-
tikalann üst üste konarak bu hale gelmesindendir. 

Bunun için, Türkiye'yi kurtarmada önemli iki yol vardır -hepinizin bildiği ve ekonominin de 
gerçekleri- birincisi, devletin ve toplumun tasarrufa gitmesi; ikincisi de, hizmettee, ziraatte ve sa
nayide üretimin artırılmasıdır. Sanayide üretimi artırabilmek için, önce, elimizdeki sınai tesislerin 
üretimini artırmak ve rantabl hale getirmek gerekmektedir. 

Türkiye, her ne kadar, cumhuriyetin başlangıcında, KİT'leri meydana getirerek, belli bir mik
tar sanayileşmiş olmakla birlikte, dünyadaki diğer milletler ve devletlerle olan yarışmalarda, ma
alesef, sanayileşmemiş bir ülke olarak gündeme gelmektedir. Peki, sanayi için ne yapmalıyız? Bi
lindiği gibi, sanayi için önce emek gerekmektedir. Türkiye'de bu, bol miktarda vardır. İkincisi, 
hammadde gerekmektedir; Türkiye'de bu da vardır. Üçüncüsü, teşebbüs gerekmektedir; Türkiye, 
bu konuda gerek devlet, gerek özel ve gerekse de millet sektörü olarak' teşebbüs faaliyetlerini ye
teri kadar yapamamıştır. Dolayısıyla, Türkiye sanayileşmemiştir; ama, çok önemli olan dördüncü 
faktör, sermayenin nasıl ve nereden bulunacağıdır. 

Türkiye, borçlu değilken de sermaye, bulamamıştır; ama, şimdi, 70 milyar dolar civarında 
borçla, acaba, sermayeyi nasıl bulacaktır? Bizim acizane teklifimiz şudur: Türkiye, bu Özelliştir-
me Kanununu çıkarmakla, gerçekten çok faydalı bir iş yapmış; her şeyi serbest piyasaya bırakarak, 
nefislerin kazanma hırsını artırmıştır; bizim, geçmiş tarihî ve millî hukukumuzun da özü budur. 
Devletleri yönetenler veya devlet KİT'lerini yönetenler ihmal gösterebilirler. Hepimiz biliriz ki, 
kendi özel işimizdeki basan ve becerimiz daha fazla ve daha çok kazanma hırsına yöneliktir. O hal
de, Türkiye'deki sanayi tesisleri bu şekilde yönlendirilir, özelleştirilir ve bu teşvik edilirse, şüphe
siz ki, üretim, işletme daha hızlı olacak ve Türkiye'de topyekûn, daha hızlı gelişecektir. 

Böyle olunca, Türkiye, üretimi artırabilmek için gerekli olan sermayeyi nasıl bulabilir: Değer
li arkadaşlarım, önümüzde, çok yakın bir örnek olmakla birlikte, özellikle, Pasifik Birliği ülkele
rinde son yıllarda meydana gelen büyük atılım ve gelişme sonunda birikmiş sermayenin Türkiye'ye 
yönlendirilmesi yoluyla, bu sermayenin bir kısmı elde edilebilir. 

Yabancı sermayenin en önemli kaynaklarından birisi, Pasifik Birliği ile iyi bir ilişkiye girmek 
olabilir. Bunun güzel bir örneği de Türkiye'de Toyota fabrikasının kurulması ve Japon sermayesi
nin Türkiye'ye gelmesidir. İkincisi, yurt dışındaki işçilerimize devlet garantisi verildiği veya ge
rekli teşvikler yapıldığı takdirde, eğer, tam manasıyla sermayelerinin korunacağı, kendilerine iyi 
bir ortam temin edileceği söylenebilirse veya teminat altına alınabilirse, şüphesiz ki, yurt dışında
ki değerli, vatanperver, milliyetçi işçilerimiz de sermayelerini Türkiye'ye aktarabilirler. 
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Üçüncü konu, Türkiye için bugün çok önemli bir sermaye birikimi olan; ama, üretime yönel-

meyen rant paraların sanayie yönlendirilmesidir. Rant paralar, tabiî çok önemli paralardır. Bunla
rın üzerinde herhangi bir zecri tedbir almak, ortada dolaşan parayı kaçırmak olur. Halbuki, Türki
ye içerisinde dolaşan bu büyük sermaye -ki bugün, söylenen miktarı 800 trilyon civarındadır- dev
let tarafından çok iyi yönlendirilirse, kendilerine çok iyi imkânlar açılmış olursa, sanırız ki, rant pa
rası olan bu kişiler de -bu garantiyi daha iyi bildikleri için- sermayelerini Türkiye'de üretime Ve sa
nayie yatırabilirler. 

Dördüncü sermaye de, Türkiye'de özelleştirmeyle meydana getirilecek sermayedir ki; işte, bu
günkü kanun değişikliğini meydana getiren konuyla da ilgilidir. O halde, özelleştirmeyle ilgili pa
ralar, sermayeler nasıl teşvik edilebilir; işte, bu, çok önemlidir. Bizce en önemli konu, bu kanun ta
sarısıyla, limanların, mülkiyet hakkı verilmemek kaydıyla işletmesinin sermayeye açılması, güzel 
bir düşüncedir. Yani, yabancılar, Türkiye'ye paralarını getirsinler, Türkiye'de sanayi kursunlar. 
Onlar, bizim işçilerimize iş sahası açacaklar, devletimize vergi verecekler; dolayısıyla, Türkiye'de 
büyük bir üretim meydana gelecek. O halde, bunun teşviki çok önemli bir faktördür; bunun önü iyi 
açılmalıdır ve devlet bunu iyi teşvik etmelidir. 

ikincisi, acaba özelleştirme sermayesi başka yerlerde kullanılabilir mi; bugün, bunun üzerin
de münakaşa edilmektedir ki; işte, bugün, Hükümetin bu konuda çok önemli tedbirler alıp, gerçek
ten elde edilen özelleştirme sermayesini tekrar verimli yönlere yatırabüirlerse, Türkiye çok kal
kınacaktır; hatta, iktidar partileri de, bu yolla çok fazla işçi de istihdam edileceği için, kazanç temin 
edecektir, 

Değerli arkadaşlar, bütün bunları yaparken, acaba, hangi faktörler vardır ki, Türkiye bugün 
sanayileşememiştir? Teşebbüsümüzün olmadığı bir gerçektir; ama, Türkiye'de sanayinin önünde 
önemli engeller vardır, hukukî engeller vardır. Bunlardan birisi Türk Ticaret Kanunudur. Türk 
Ticaret Kanunundaki ortaklık formalitesi, yüzde 51 hisseyi alan* büyük sermayeye hâkim olduğu 
için, Almanya'dan gelen işçilerin tasarruflarıyla veya küçük tasarrufların birleştirilmesiyle mey
dana gelen sınai tesisler, zamanla, açıkgözlerin eline geçmiştir. O halde, bu kanunda bir eksiklik 
vardır. Türk Ticaret Kanunu, bu yönden yeniden tanzim edilmeli ve düzeltilmelidir. 

İkinci engel, Sosyal Sigortalar Kanunudur. Sosyal Sigortalar Kanununda, bir sınai tesisi kur
duğunuz zaman, onun sosyal sigortalar primi, daha fabrika açılmadan işletme sermayesine yakın 
bir miktarı tutmaktadır ki, bu da, sanayii caydırıcı bir faktördür. 

Diğer bir engel, İş Kanunudur. İş Kanununun, işçinin sosyal haklarını koruyacağız diye getir
ilen maddeleri, sermayeyi sanayie doğru yönlendirmekten çekindirmektedir -daha doğrusu- caydır
maktadır. 

Diğer birisi, Sendikalar Kanunudur. Sendikalar Kanununun, Türk Devletini ve Türk Milletini 
sanayileştirmede, aslında bir motor görevi olmalı ve önünü açmalı; ama, hiçbir zaman, sermaye 
sahibi, sendikalar vardır diye korkusundan yatırımlara gitmekten kaçınmamalı, sendikalar da, ser
maye sahipleri tarafından yeni sanayi tesislerinin kurulmasına yardımcı olmalıdırlar. Dolayısıyla, 
Sendikalar Kanunu yoluyla bu yol da açılmalıdır. 

Diğer bir konu, vergi kanunlarıdır. Vergi kanunları çok önemlidir. Eğer, biz, Türkiye'de birik
miş sermayeyi lüzumsuz yatırımlara teşvik edersek, lüks yatırımları vergiyle kontrol etmez, serbest 
bırakırsak... , 

BAŞKAN - Sayın Şahin, 1 dakikanız var efendim, lütfen süreye riayet edin. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla)-Teşekkür ederim Başkanım... 
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Eğer, biz, vergi kanunuyla lüks yatırımların önünü açar, onu teşvik eder gibi görünürsek ve 

sanayii de, söylediğimiz kanunlarla engeller hale getirirsek, şüphesiz, elinde sermayesi olan insan, 
bir fabrika açacağına, bir yazlık, lüks bir daire, bir çiftlik alabilir veya üretime yönelmeyen çeşitli 
yatırımlar meydana getirebilir. 

Bu bakımdan, değişiklik yapan kanun tasarısının, Türkiye'de sermaye birikimini, Türk sanayi
ini geliştirmesini, Türk toplumunu çok verimli hale ve üretir hale getirmesini temenni ederek, say
gılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 
yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime, 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 

m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: AU GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

• ' . © ' ': 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

14. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/8İ5) (S. 
Sayısı: 763) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 2411.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansımn tümü üzerinde yapılan müzakereler bitmişti, maddele
rine geçilmesi sırasında, karar yetersayısı aranması istenmişti; karar yetersayası bulunamadığı 
için... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) -Teklifini geri çekiyor, efendim. 
BAŞKAN - Efendim, çekmekle olmaz; bulacaksınız... Öyle olur mu... Burası, keyfî bir yer de-

m. • . ; 
HASAN ÇAKIR (Antalya) - Teklifini geri alıyor, efendim. 
BAŞKAN - Hayır, ben yine karar yetersayısı arayacağım. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Teklifini geri çekti efendim... 
BAŞKAN - Efendim, olur mu öyle?!. Teklif yok öyle... Gelecek buraya; gelsinler, bulsunlar... 
Yeniden oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayalım arkadaşlar... 
NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Say Başkan, say.~ 
ADİL AYDIN (Antalya) - Var mı itirazın buna efendim?.. 
NECMİ HOŞVER (Bolu)-127, Başkan... 127... 
BAŞKAN - Efendim, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Karar yetersayısı arıyoruz. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Divan Kâtipleri saydı; ben saymıyorum. (Gülüşmeler) 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun Hc 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
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"Ancak, Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel teşkil edecek 

faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabiî, öncelikle Sayın Başkana bir hatırlatma yapmak isteyecektim, vaz geçtim ondan; Sayın 

Bakanımıza bir şey söylemek istiyorum: Biraz önceki konuşmalarında, bu tasarının getiriliş gerek
çesini, uzlaşma anlayışlarından dolayı getirilmiş bir tasan olarak takdim etmeye çalıştılar; fakat, 
ben, her şeyden önce samimi olunmasını istiyorum. Biz samimiyiz... Biz, nasılsak öyle olmak, ay
nı şeyleri savunmak konumundayız. Şayet bu konuda samimiyseniz, açın, zabıtlara bakın; aynı ka
nun maddeleriyle ilgili görüşme ve müzakereler yapılırken biz ne yaptık; bu uyanlarda bulunduk, 
bunun bu şekliyle çıkmasının doğru olmadığını vurguladık; ama, o zaman, hem normal önergelere 
hem Anayasaya aykınlık önergelerine, ne yaptınız; değil yakınlık göstermek, reddettiniz.. 

Hatta, bir hususu vurgulamak istiyorum, yine yeri gelmişken: O zaman, DYP'li ve SHP'li mil
letvekili arkadaşlanmızdan bir tanesi, bir tek bile olsun çıkıp konuşma yapmadılar. Niye; kısa bir 
dönem içerisinde bu işi bitirelim anlayışıyla. 

İkinci bir husus, aklıselimden bahsettiler Sayın Bakanımız. Ben, bu ifadelerini kendilerine ya
kıştıramadığımı burada ifade ediyorum. 

Bir diğer husussa, mugalatadan bahsettiler. Keşke, bu konuşmalar -ben fazla da meraklısı ol
duğumdan değil; fakat- biraz önce milletimizin huzurunda ifade edilen bu konular, şu anda naklen 
yayında, milletimiz tarafından dinleniliyor olsaydı... Biz burada mugalata yapmıyoruz. Eğer, söy
lediğimiz şeylerden bir tanesi yanlışsa, çıkın, deyin ki "arkadaş, bu konuda şu yanlışlığınız var, dü
zeltiyorum" biz bunu kabul ederiz, yanlışsa; şayet değilse, biz mugalata yapmıyoruz. 

Biraz önceki söylediğim rakamlar dahil olmak kaydıyla, Sayın Bakanımız çıkmış, diyor ki 
"efendim, onlar küçük hisse olduğundan, oradaki hisseler devredilmiştir, işçi çıkmamıştır." Elim
deki, kurumun çekmiş olduğu faks... Burada, başlıklar açılmış, hangi kuruluşların satıldığı, karar 
tarihinin ne olduğu, alınan karann ne olduğu, işlemlerin sonucunu ifade ediliyor. Burada çalışan iş
çi, burada bulunan hisse, bu konularla ilgili bir tanecik cümle bile yok. Biz, bu müesseselerin kâr 
ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla, öncelik hakkının bunlara verilmiş olmasının uygun olup olmadı
ğını, bir cümleyle sorduk... Yani, bunlann mugalatayla ne alakası var?!. 

Bizim söylediğimiz şeylerin bu memlekeletin haynna olan işler olduğunun, siz, tescilini yapı
yorsunuz. Şu anda, şu tasannın buraya gelmiş olmasının ana hedefi, bir yanlıştan caymış olmaktır, 
düzeltmektir. Deyin ki, erkekçe ve mertçe "efendim, bu bir yanlıştı; bunu düzeltiyoruz", saygıyla 
karşılanz; ama, siz bunu yapmayıp da, işi polemik meselesi'yapıp da, bu meseleyi değişik boyut-
lanyla takdim eder, hele hele kamuoyunu yanlış yönlerdirmeye yönelik açıklamalarda bulunursa
nız, elbette, bizim bunu tasvip etmemiz, bunu cevapsız bırakmamız mümkün değildir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Naklen yayın bitti ama... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Bakanım, naklen yayın bitse de, biz, gecenin geç saat-

lerindeki bütün çalışmalarda bile, inandığımız şekliyle, çıktık, uyanlarda bulunduk; doğru olan 
şeyleri ifade etmeye çalıştık. Siz acele etseniz de, bu kanun maddeleri üzerinde, bendeniz, müm
kün mertebe, doğru bildiğim şeyleri söylemek mecburiyetindeyim. 
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Efendim, diğer bir konu da, şayet, özelleştirmeden maksat, satmaksa, ki, sizin anlayışınız, bir 

yerde... 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Kapusuz, bakın, madde ne diyor: "Ancak, Türkiye'ye ithal edilecek 
yabancı sermaye, ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk his
sesine sahip olamaz." Madde bu; sizin konuşacağınız konu bu. 

Şimdi, demin, kalktınız, özelleştirmenin genel politikaları üzerinde konuştunuz, Özelleştirme 
Kanununun genel ilkelerini tenkit ettiniz. Şimdi, önemli olan, bu madde üzerinde, yani, yabancı 
sermaye tekel teşkil etsin mi, etmesin mi; bütün, bunu tartışacaksınız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Şimdi, sayın arkadaşlarım, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce bir kurum
dur. Bu kurumun kürsüsünün, bu kurumun şanına, şöhretine, geleceğine yönelik olarak iyi kulla
nılması lazım ve onun için, buna göre bir Tüzük yapılmıştır. Bu Tüzükte ne diyor; "her çıkan mil
letvekili, konu üzerinde konuşur..." Şimdi, siz, her çıktığınızda, meydan kürsülerinde nutuk atarca-
sına bu kürsüyü kullanırsanız, bu kürsüde iş çıkmaz. Buraya çıkan milletvekili, bir madde üzerin
de konuşurken, o madde üzerinde öyle şeyler söylemeli ki, yarın, bunlar, uygulamaya ışık tutsun; 
yoksa, her çıktığınızda hep aynı nutukları atıyorsunuz. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma
larına bir katkıda bulunmak değildir; bu, sadece süre doldurmaktır. Rica ediyorum, konuya bağlı 
konuşun... Rica ediyorum sizden... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, bu kürsü, hür kürsü. Lütfen, bu tip müda
halelerle, hiçbir zaman, ortalığın havasım gerginleştirmeye çalışmayın... Siz, Başkansınız... 

BAŞKAN-Evet... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Siz, Başkansınız; benim, konuyu neyle irtibatlandıracağım, 

hangi şekliyle konuşacağım konusunda, lütfen, bu derece müdahil olamazsınız. 
BAŞKAN - Olurum...' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Olamazsınız... 
Şimdi, ben, bu girişle, biraz önce Sayın Bakan birtakım açıklamalarda bulundu... 
BAŞKAN - Ona cevap verdiğinizde, müsaade ettim size; ona, aslında etmemem lazım... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O açıklamalar doğrultusunda, birer cümlelik cevap verme 

mecburiyetim var. Biraz sonra, Sayın Bakan, çıkar, belki, bana karşı cevap verir. Dolayısıyla, sizin 
buna müdahale etme hakkınız yok; bir... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, o zaman, bu Meclis kürsüsünde hiç yönetici kimse olmasın, bütün 
milletvekilleri, sırayla, çıksın, istediğini konuşsun. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, sizin konuşmayı çok arzu ettiğinizi ben 
hissediyorum. Şayet, konuşmak istiyorsanız... 

BAŞKAN - Ben konuşmak isteseydim, televizyon yayını varken sizin konuşmanızı 
keserdim... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
Şunu yaparsınız: Biz çıkmadan, söz alırsınız, konuşacağınız meseleleri konuşursunuz, ondan 

sonra müsaade edersiniz, şayet bu kadar arzuluysanız... Lütfen... Bu konuda, bu derece müdahil 
olmanız yanlıştın 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Başkan, şimdiye kadar konuşur bitirirdi... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Tüzüğün 67 nci maddesini açın, okuyun ve bu kürsüye öyle gelin. 
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SALtH KAPUSUZ (Devamla) - Bu Tüzüğü siz okumuyorsunuz, herkes okuyor. Yani, şu sa

atte, şu milleti rahatsız etmenizin bir manası olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Niye rahatsız oluyorsunuz ki, konuya davet ediyorum sizi?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır, milletvekili arkadaşlarım rahatsız oluyorlar; tepkileri
ni alıyorsunuz zaten. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, özelleştirme, sadece... 
BAŞKAN - Bakın, eğer konuya bağlı konuşmazsanız sözünüzü keserim. (RP sıralarından sı

ra kapaklarına vurmalar) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buyurun, kesin... Buyurun, kesin... 
BAŞKAN - Siz buyurun, konuşun; konuya bağlı olarak konuşmazsanız, sözünüzü keseceğim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buyurun, sözümü kesin... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Böyle davranmanın ne manası var?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yahu, seni ne ilgilendirir?!. Ne konuşursa konuşur... 
BAŞKAN - Ne demek beni ne ilgilendirir?!. Ben, Meclis Başkanıyım. , 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ne konuşacağı seni ne ilgilendirir?!. Ne konuşursa konuşur... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, açın, İçtüzüğü okuyun; İçtüzüğe göre, konuya bağlı konuşulur... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ne alakası var?!. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Başkan, şimdiye kadar konuşur, bitirir ve inerdi... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hatibi bırakmıyorsun ki konuşsun... 
BAŞKAN - Efendim, hatibi konuşmaya davet ediyorum. (RP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sana batıyor mu?!. 
BAŞKAN - Yahu, bağırıp çağırmanıza gerek var mı... Ben, İçtüzüğün bana verdiği yetkiyi 

kullanıyorum; konuya bağlı konuşsun diyorum. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Salih, sen konuş; kessin bakalım... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elbette biz, burada müzakere edilmekte 

olan bir yasa tasarısıyla ilgili, değişik alanlarda, değişik yorumlarımızla, kendi anlayışımızı ifade 
etmek mecburiyetindeyiz. Biz, Sayın Başkanın kafasındaki şablona göre konuşamayız. Zaten, onun 
kafasının filmini de çekmiş değilim ben. 

Değerli arkadaşlar, elbette bu yasa tasarısı, bu Özelleştirme Kanunundaki bir eksikliği tamam
lamak için getirilmiş olan bir tasarıdır; bir pazarlık sonucu, orta yere getirilmiş olan faydalı bir 
adımdır. Biz, buna karşı değiliz; fakat, bu münasebetle, birtakım konuları tekraren vurgulamak 
mecburiyetindeyiz; çünkü, yarın, bu yasa tasansı, başka maddelerden, yine Anayasa Mahkemesi
ne gidecektir; bugün saat 17.00'ye kadar bu süre bitmiş olsa bile... Bu, böyle biline... 

Değerli arkadaşlar, bakınız, daha önceki tekliflerde, Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçe
siyle ilgili bölümü dikkatinize arz ediyorum. Aynı doğrultuda bir düzeltme olduğu için, hukuken 
de orta yere gelmesi açısından faydalı olduğu için arz etmek lüzumunu hissettim. Bakınız, 10 Ey
lül 1994 tarih ve 22047 sayılı Resmî Gazete'nin 42 nci sayfasında "kalkınmayı hızlandırmak için, 
elbette, dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan yararlanmak gerekir; ancak, özel
leştirme yoluyla, giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması, ülke bağımsızlığı yönünden kabul 
edilemez" denilmektedir. 

Bu gerçek, özelleştirme politikası uygulayan gelişmiş kimi ülkeleri bile önlem almaya, zorun
lu politika uygulamaya mecbur bırakmıştır. Örneğin, yabancılara satılabilecekler, pay oranı itiba
riyle, Fransa'da yüzde 20, Belçika'da yüzde 20-25, İngiltere'de yüzde 10 ile sınırlandırılmıştır; 
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yani, bunun üzerinde, siz, bir uygulama yaparsanız... Memleketleri açısından, kendilerinin menfa-
atına olmadığı için böyle bir yüzde getirilmiştir. Bakıyorsunuz, buradaki tasarıda ise, bu iş geçmi
şe oranla düzeltilmiş olmasına rağmen, aynen şu ifade kullanılıyor, deniliyor ki: "Ancak, Türki
ye'ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuru
luşlarda çoğunluk hissesine sahip olamaz." Bence, bu da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Evet, size müdahale ettiğim için, 1 dakika süre veriyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Süremize müdahale ettiğiniz için o kadar verin lütfen, Baş
kan.'- • 

Bu tasanda tespit edilen rakam da çoktur; ingiltere, bunu yüzde 10'la mukayyet ve sınırlı kıl-
mışsa, Türkiye'nin yüzde 49 oranında bu işi açık tutması doğru değildir. 

Dolayısıyla, geçmişe oranla, bir tedbir olarak getirilmiş olmasına rağmen, yasanın, bu şekliy
le, yüzde 49 oranına kadar yermiş olması, tekelleşmeyi bir yerde önlemeyecektir. Yabancı serma
ye, bir başka paravan ortaklıkla bile, bu çoğunluğu kendi inisiyatifinde tutma imkânım yakalayabi
lir. Bunun için, başka ülkelerdeki özelleştirme uygulamalarında görüldüğü gibi... 

Bakınız, bir başka ülkede, şayet yüzde 100'ü bile yabancılar tarafından alınmış olsa bile, onun 
yönetim kurulu üyeliğinin sayısı, mesela, beş kişilik yönetim kurulu üyeliği var ise, bunun üç tane
si, o ülke halkından olması gibi bir zorunluluk getirilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu yasa teklifi, bir iyileştirme teklifidir. Bu mad
de, bu yönüyle, eskiye oranla iyi bir adımdır; fakat, yine, oran yüksek tutulmuştur. Doğru olmadı
ğını ifade eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaygusuz. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Kapusuz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdal; şahsınız adına. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
layarak sözlerime başlıyorum. Görüşmekte olduğumuz, Özelleştirme Yasasının, tekrar, bir kısmı
nın düzenlenmesine ait 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada iki konu var: Bazı stratejik tesislerin, çoğunlukla yabancı sermaye
ye geçmemesi; bir de, Türkiye'deki sermayedar kimselerin eline geçmemesi konusu var. Aslında, 
Özelleştirme Yasasında, Türkiye'nin stratejik tesislerinin ayrılması gerekiyordu. Bu görüştüğümüz 
madde, bir yönüyle de limanlarla ilgili. Kanaatimce, limanların özelleştirme kapsamına alınmama
sı lazım. Devletin tasarrufu altjnda kalması lazımdı. Eğer, böyle olsaydı, hakikaten bu sıkıntı, bu 
telaş olmazdı. 

Bendeniz, şahsım olarak, limanların, tersanelerin ve devlete ait gemilerin, devletin tasarrufun
da kalması taraftarıyım; ancak, tabiî, belli işletmeleri kiralanabilir, hem mülkiyeti hem yönetimi 
devlette kalması daha uygun olur. 

Değerli arkadaşlar, belki bu maddeyle ilgili değil; ama, bendeniz karar yetersayısının aranma
sını istedim. Bundan maksadım neydi; biliyorsunuz, bundan önce görüştüğümüz Dünya Ticaret Ör
gütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama
sında 202 arkadaşımız katılmış. 

BAŞKAN-208... 
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HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Yani, Genel Kurulda 202 milletvekilinin bulunması gerekir 

düşüncesiyle karar yetersayısının aranmasını istedim; maalesef, 114 milletvekili bulunamadı. Bu 
ne ciddiyettir! Yani, bu kadar ciddî bir meseleyi konuşuyoruz, hem Dünya Ticaret Örgütüyle ilgi
li konuyu görüşüyoruz hem de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili şu özelleştirmeyi görüşüyoruz ve ma
alesef, 114 milletvekili bulamıyoruz. 

Gelin, bu işi ciddîye alalım, ciddî olalım. Sayın Bakan buraya çıkıyor "Efendim, bunu anla
madınız" filan diyor, muhalefet eden partilere hücum ediyor, şahıslara hücum ediyor. Sayın Bakan, 
bir bakan olarak kimseyi itham etmeyecek, buraya getirdiği yasa tasarısını müdafaa edecek. Ben 
diyorum ki, bu yasa tasarısı, buraya ezbere gelmiş bir taşandır. Neden ezbere gelmiş bir tasarıdır? 
Peki, bu, daha önce niçin düşünülmedi? Bas bas bağırdık burada "stratejik özelliği olan tesisler 
özelleştirme kapsamı dışında kalsın, bunları ayınn" dedik. O zaman, acaba, Bakan uyuyor muydu, 
o zaman, bunun aklıselimi neredeydi? 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Hâlâ aynı şeyi söylüyorsunuz!.. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bizim arkadaşlara "Bu şekilde hareket, aklıselimle bağdaş
maz" diyor; yani, aklı yok diyor. Kendi aklı neredeydi de şimdi gelmiş konuşuyor!.. 

Sayın Bakan, hiç, havada konuşmasın. Özelleştirmenin sebepleri vardır. Hükümet, özelleştir
meyi getirirken, zaten, verimlilik, üretimin artırılması, ekonominin düzelmesi, teknolojinin yeni
lenmesi; efendim, devletin küçülmesi, kamu açıklarının kapatılması filan, bir sürü laflarla getirdi; 
ama, hiçbirisinin aslı çıkmadı; enflasyon yüzde 150'ye çıktı. Memura, dün, fazla maaş verelim di
ye Yetki Yasasını çıkardık; ama, Sayın Maliye Bakanı "1995 bütçesinde memura beş kuruş fazla 
para veremeyiz; ancak, yeni bir kaynak bulursak" diye, burada Hükümetin durumunu anlattı. Onun 
için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erdal, sözünüzü bitirir misiniz. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - ...Sayın Bakan buraya çıktığı zaman, Hükümetin teklifine 

muhalif olan arkadaşları tenkit etmeden, kendileri ne yaptı, ne yapacak, bunu anlatırsa daha isabet
li olur. 

Bu yasanın hayırlı olmasını temenni eder; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 

Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunlan ile diğer kanunlarda yer alan 
bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 
Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve 
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile 
29.6.1956 tarihli ve 6762 .sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi hükmü saklıdır. 
Limanlar hakkında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamaz. Mülkiyetin devri dışındaki 
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yöntemlerle yapılabilecek özelleştirmelerden Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler yararlanabilir. Bu 
haktan yararlanabilecek şirketin Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olması, sermaye payının % 
49'u geçmemesi, idare ve temsil etmeye yetkili olanlann ekseriyetinin Türk vatandaşı olması ve 
şirket anasözleşmesine göre oy ekseriyetinin Türk vatandaşlarında bulunmasızorunludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efen
dim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Kul. 

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

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, kanun tasarısının tümü üzerinde Grubumuz adına 
yaptığım konuşmadan sonra, Sayın Bakanımızın söz alıp, "Kanunu okumadığım, incelemediğim ve 
incelemeden beyanda bulunduğum" hakkındaki görüşlerinin ne denli doğru olup olmadığı konusu
nu bilgilerinize ve takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Öncelikle şunu arz edeyim ki, özelleştirmeyle ilgili 4046 sayılı Kanunun, Mecilisimizden ge
çen 1 inci maddesinin son fıkrası şöyle bir hüküm vazediyor: -Limanlardan da bahsederek- baraj, 
gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumlan, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretimi yapan bi
rimlerden bahsederek, "bunların işletme haklannın verilmesi veya kiralanması ile kamu iktisadî te
şebbüsleri arasında yer alan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bulunan kamu 
iktisadî kuruluşlarının ve bunların müessese ve bağlı ortaklannın işletme ve işletme birimleri ve 
varlıklarının..." Bakınız, dikkat ediniz "...mülkiyetin devri dışında kalan yöntemlerle özelleştiril
mesi bu Kanun hükmüne tabidir." Demek ki, bu kuruluşlar -yani, bahse konu olan limanlar dahil-
limanlar, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemlerle, bu kanuna göre özelleştirilebilecek. Resmi 
Gazeteden okuyorum. 

Bir hüküm daha ilave etmiş, demiş ki, "ancak, bu kuruluşlann mülkiyetinin devrine ilişkin hu
suslar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslanna ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla dü
zenlenir." Yani, mülkiyetin devri söz konusu olacaksa bu kuruluşlar için, bunlar için ayrı kanunlar
la düzenleme yapılır; her biri Meclisin huzuruna getirilir; mülkiyetin devriyle ilgili bir husus yeri
ne getirilecekse, ancak böyle yapılır. Mülkiyetin devri dışında, bu kanuna göre yapılır. 

Şimdi, önümüze gelen kanun tasansında, bildiğimize ve basından öğrendiğimize göre, De
mokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in yaptığı görüşmeler sonucu, Başbakanın 
da basına verdiği "bu talepleri yerine getireceğiz" beyanatıyla meydana çıkan durum nedir? Bakın, 
2 nci maddede şöyle bir hüküm var: "Limanlar hakkında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme ya
pılamaz." Demek ki, benim, tasarının tümü üzerinde serdettiğim beyanat doğrudur. Limanlar hak
kında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamayacağı, hem Türk uyruklu tüzel ve özel ki
şiler için söz konusudur hem yabancı uyruklu özel ve tüzelkişiler için söz konusudur hem de daha 
önce çıkmış olan kanunda yer alan "mülkiyetin devrine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri ka
mu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir" hükmünü, limanlar için 
ortadan kaldırmıştır. Başka kuramlar, kuruluşlar için, mülkiyetin devri suretiyle, kanunlar getirile
rek özelleştirme yapılabilecek; fakat, şu kanun tasansına göre, limanlar hakkında, mülkiyetin dev
ri suretiyle özelleştirme yapılamayacaktır, başka kanunlar getirerek dahi. Demek ki, aslında, kanu
nun içeriği itibariyle getirilen nihaî sonuçları yorumlarken arzı beyanım doğradur, isabetlidir, ye
rindedir ve madde metnini en ince noktasına kadar incelediğimin ifadesidir. 

Madde metninde yer alan husus, sadece, limanlann özelleştirilmesi sırasında gerek işletme 
hakkı gerek mülkiyetin devri konusu olsun, yabancılann, taraf olarak yer alamayacağı hususu, iş
letme hakkının bu noktada sınırlandığı, maddede yer almıyor, onunla iktifa etmiyor madde. Liman
ların, mülkiyet hakkının devri suretiyle özelleştirilemeyeceğini de kesin hükme bağlıyor. Evet, 
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yabancıların işletme haklarının, bu işin içine girerek yer alamayacağı açıkça ifade edilmiş. Türk uy
ruklulara ve eğer bir sermaye şirketiysc, eğer bir tüzelkişilikse, bunun da, yabancılara ait sermaye
sinin yüzde 49'dan fazla olamayacağını açıkça yazmış; ama, esas olan, mühim ve sonuç getirecek 
olay, limanların, mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilemeyeceğinin kesin hükme bağlanmasıdır. 
Ben de bunu söyledim, bunu ifade ettim, getirdiği sonuç budur dedim ve kanun tasarısının getiriliş 
sebebini, tasarının metnini okuyarak ve bir önceki kanunla karşılaştırarak, zannederim ki, daha isa
betle tespit etmiş olduğum kanaatindeyim. 

Kaldı ki, ben, şimdi, kanun tasarısını getiren Hükümeti, önerge vermeksizin, şurada, getirdik
leri maddenin bir yanlışlığını, bir kelime ekleyerek düzeltmek istiyorum. Sayın Başkan dikkate 
alırsa ve Komisyon Başkanımız da katılırsa, lütfen, kendileri, bu metni düzeltsinler. Neresini mi; 
okuyorum: "Bu haktan yararlanabilecek şirketin Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olması, serma
ye payının yüzde 49'u geçmemesi..." Neyin sermaye payının; yabancıların sermaye payının, değil 
mi efendim; ama, "yabancı" kelimesi elimdeki basılı metinde yok... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bunun için 
önerge var. 

EMÎN KUL (Devamla) - İşte, asıl yanlışlıkları yapan, kanun tasarısını huzura getiren ve Ko
misyonda dahi bunu görmeyerek, şurada, şimdi "elimizde önerge var" diyerek düzeltmeye çalışan 
Hükümettir. Yoksa, biz, milletvekilleri olarak, tasarının neler getirip neler götürdüğünü dikkatle in
celeyerek, konuşmaya gayret ediyoruz. Bu münakaşayı bir tarafa bırakalım. Benim şanssızlığım, 
sevdiğim bir bakanla beni, bu olay hep karşı karşıya getirir, hep de haklı çıkarım, ona da üzülüyo
rum tabiî. 

BAŞKAN - Sayın Kul, o "yabancı" değil, öyle anlaşılıyor. Türk şirketleri de yüzde 49'unu ge
çemez. 

EMİN KUL (Devamla) - O konuda önerge varmış "yabancı" kelimesinin girmesi lazımmış. 

BAŞKAN - Öyle mi? Maddenin yazılışı öyle değil. 
EMİN KUL (Devamla) - Ben, öyle anladım. 
BAŞKAN-Peki. 
EMİN KUL (Devamla) - Müsaade buyurursanız, çoğunluk anlayışıyla hareket ederek, Meclis 

gündemini dahi, milletvekillerinin bilgilenmesinden yarım saat, bir saat evvel öğrenebiliyoruz. Ar
tık, bu çoğunluk anlayışına dayalı gündem tespitinden sonra, kanun müzakereleri bile bu şekilde 
yapılarak, hazı hususlar, taraflarca, anlaşılma yokmuş gibi ortaya çıkıyor. Çoğunluk anlayışını bı
rakın, vazgeçelim ye hataları beraber bularak giderelim. 

Saygıdeğer bir girişim yapılmış, bu girişim sonucu, Hükümet bir tasarı getirmiş, biz, buna 
müspet oy veriyoruz, faydalı. Artık, bunun, fazlaca irdelenecek "şurasını sen bilemedin, yanlış oku
dun" denilecek tarafı yok. 

Şunu söyleyeyim: O gün de ifade ettik; Anayasa Mahkemesine başvurma konusunda hazırlık 
yapılmış ve imzaya açılmıştır; ama, Anayasa Mahkemesine başvurma konusundaki yetersayıyı bul
mak, sadece belli bir partinin yetkisinde ve çoğunluğunda değildir. Buradaki öneriyi yaptıktan son
ra, Sayın Ecevit'in de, Anayasa Mahkemesine başvurma dilekçesini, kendisinin ve milletvekilleri
nin imzalamayacağı sonuçları da çıkmaması lazımdır. Çünkü, o çoğunluğa zaten sahip değillerdir 
ki, böyle bir iddiada ve beyanda bulunabilsinler. Anayasa Mahkemesinden korkuluyorsa, Anayasa 
Mahkemesine, Yüce Meclisteki milletvekillerinin yeterli sayıda imzasıyla gidilemezse, bu tasarıya 
karşı olan, aslında, işçi sendikalarının, bazı kurumların, bazı kuruluşların ve hatta mağdur olan bi
zatihi bir tek işçinin, bir mahkemeye başvurarak, hakkında yapılan işlemden dolayı, menfaatlarının 
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zedelendiği ve bu zedelenmenin de bu kanundan neşet ettiğine dair başvurma hakkı ve Anayasaya 
aykırılık iddiasında bulunma hakkı var. Mahkeme bu iddiayı ciddî bulursa, Anayasa Mahkemesi
ne, bir kişinin müracaatıyla dahi gönderebilir. Bu yol da açıktır. 

Bakıyoruz, şimdi, kamuoyunda, Anayasa Mahkemesine başvurulması konusunda birtakım be
yanlarda bulunanlara ve özelleştirme konusunda karşı beyanlarda bulunanlara, mahkemelerin hu
kuk yolunun, yargının başka alanları açıktır. 

Bizim, burada dikkat edeceğimiz şey, bu yasanın, özelleştirme işlemleri sırasında takip edil
mesi ve dikkate alınmasıdır. 

Bakın, size bir örnek sunuyorum, bir suiistimal eseri olarak... 

BAŞKAN - Sayın Kul, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

EMİN KUL (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Özelleştirme kapsamında bulunan Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketinin bir gemisi, bir İs

panyol şirketine, 4.1 milyon dolara satılmıştır; ama, Deniz Nakliyat Şirketi, bu satıştan 3.4 milyon 
dolar almış; 461 bin dolar Emre Can Öztürk isimli bir şahsa, 75 bin dolar Ferit Hikmet isimli bir 
şahsa, 164 bin dolar Paylişın isimli bir aracılık şirketine ödenmiştir ve Emre Can Öztürk adına öde
nen 461 bin dolar da, Almanya'daki bir bankaya, bir havale emriyle -işte havale emrinin sureti-
nakledilmiş ve bu hesaba yatırılmıştır. 

4.1 milyon dolara satılan bir gemi için, 461 bin dolar bir; 75 bin dolar bir; 164 bin dolar bir 
aracılık ücreti ödeniyor. Yani, bir komisyon, satış fiyatının, neredeyse üçte birine geliyor. 

İşte, özelleştirmeler böyle yapılacaksa, işte, özelleştirme işlemleri böyle devam edecekse ve en 
açık örneği de elimizdeyse; özelleştirme kanunlarının dikkatle okunup okunmaması değil, özelleş
tirme yapılması sırasında, Hükümetin hangi dikkati göstereceği önemlidir. 

' Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Başka söz isteyen?.. 
İstiyor musunuz Sayın Kaygusuz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır, istemiyorum. 
BAŞKAN-Peki. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci maddesi ile değiştirilen 4046 sayılı kanunun 37 
nci maddesinin (a) bendinin dokuzuncu satırında yer alan "Türk ticaret siciline tescil edilmiş olma
sı" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan İhsan Saraçlar Ahmet Sayın 

Bursa Samsun Burdur 
Muhtar Mahramlı İbrahim Artvinli Hacı Filiz 

Tekirdağ Kocaeli Kırıkkale 

Gerekçe: Bu madde, esasen limanların özelleştirilmesinde yabancı sermaye sınırının getiril
mesi amacıyla düzenlendiğinden, öneri doğrultusunda değişiklik yapılmasıyla bu konuya açıklık 
getirilmiş olacaktır. 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi ile değiştirilen 4046 sayılı kanunun 37 nci 
maddesinin (a) bendinin yedinci satırında yer alan "yapılamaz" ibaresinden sonra gelen "mülkiye
tin devri dışındaki yöntemlerle yapılabilecek özelleştirmelerden Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişi
ler yararlanabilir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan İhsan Saraçlar Ahmet Sayın 

Bursa Samsun Burdur 

Muhtar Mahramlı İbrahim Artvinli 
Tekirdağ Kocaeli 

"ve limanların mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmesinden Türk uyruklu ger
çek ve tüzelkişiler yararlanabilir" 

Gerekçe: Yapılacak bu değişiklikle, mülkiyetin devri dışında, limanların diğer yöntemlerle 
özelleştirilmelerine açıklık getirilerek bu konuda ifade bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN - Aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum: 
(a) bendinin dokuzuncu satırında yer alan "Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olması" ibare

sinden sonra gelmek üzere "yabancı" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 

• Bursa 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. Önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
(a) bendinin yedinci satırında yer alan "yapılamaz" ibaresinden sonra gelen "mülkiyetin dev

ri dışındaki yöntemlerle yapılabilecek özelleştirmelerden Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler yarar
lanabilir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan (Bursa) ve arkadaşları 

"ve limanların mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyruklu 
gerçek ve tüzelkişiler yararlanabilir." 

BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

. BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, katılıyoruz. 
Bu önergede "11 inci satırında" değil mi? "11 inci satır" olacak. 

BAŞKAN - (a) fıkrasının başından başlayacaksınız, (a) dan itibaren 10 uncu satır... 
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DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - 11 inci efendim. 

BAŞKAN - Hayır, siz, daha, maddenin başına gidiyorsunuz, o dahil değil bu maddeye. 

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

BAŞKAN-Çerçeveyi saymıyoruz, (a) bendinin başladığı yerden başlıyoruz. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Tamam. "Ve limanların mülkiyetin devri 

dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler yararlanabilir" 

BAŞKAN-Evet. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN - Bu önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen bu iki önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde, kabul edilen iki önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun bir tezkeresi vardır, okuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 763 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü ve müteakip maddelerinin, yeni 
madde teklifleri ve verilmiş önergelerle birlikte yeniden görüşmek üzere İçtüzüğün 89 uncu mad
desi gereğince Komisyona geri verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

- Yılmaz Ovalı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili 
Bursa 

BAŞKAN-Tasarının bundan sonraki maddeleri Komisyona geri verilmiştir efendim. 
15, - 790 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı: 726) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin 33 üncü sırasındaki, 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. * 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

190 Sayılı Genci Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılmak üze
re ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) Sayılı Cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - İzninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkutata. 

Sayın Korkutata, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 726 sıra sayılı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı üzerinde birkaç şey söylemek is
tiyorum. 

Bu kanun taraşının geneli üzerinde konuşmak kısmet olmadı; ama, ben, kısaca hem maddey
le ilgili hem geneliyle ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. 

Hükümetin getirdiği bu tasanda görüyoruz ki, kadro cetvelinde 14 bin gibi bir talep var; oysa, 
bir bakıyoruz ki, Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan tasanda, 34 bin gibi bir rakam var; tabiî, bu
rada bir çelişki gibi görünüyor. Neden, Plan ve Bütçe Komisyonu bu kadar artırmış, bunu anlaya
mıyorum; belki, Bakan Bey bunu izah eder. 

Değerli arkadaşlar, ekli cetveldeki durumu, tabiî ki, biz, çok fazla gibi görüyoruz; ama, mad
de gerekçesinde ve tasarının gerekçesinde, son yıllarda terörün çok arttığı söylenmektedir. Oysa, 
genel görüşmelerde ve yapılan konuşmalarda, devamlı, Hükümetin söylediği, "terör, ya bitecek ya 
bitecek ve bitti; bu kış da, artık sonu geldi" deniliyor; ama, şimdi bakıyoruz ki, burada, bu tasarı
nın gerekçesinde, maalesef, terörün arttığı söylenmektedir. Biz de buna "doğru" diyoruz. Zaten, 
"bitmedi" diyoruz, şu ana kadar da. 

Bir de, yine gerekçede, göçden dolayı, şehirlerde aşın bir yığılma olduğu ve bu vesileyle ye
ni kadrolara ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Evet, gerçekten bu göç vardır ve şehirlerde aşırı bir yı
ğılma olmuştur; ama, bu aşın yığılmaları, salt polisiye tedbirlerle çözmenin mümkün olmadığı 
inancındayım. 

Değerli arkadaşlar, samimi olarak söylemek istiyorum: Bu konu, çok ciddî bir konudur; yal
nız polis kadrosuyla ilgili bir kanun değildir bana göre. Bunun gerekçeleri, kendisinin çok, çok 
önüne geçmektedir. Zira, hakikaten, eğer, bölgede huzuru ve güveni sağlamak içiN -yalnız, bura
da, güneydoğu söz konusu edilmiş, ülkenin geneli için de bu geçerlidir- bu, söz konusu edilmek is
teniyor ve bu temin edilmek isteniyorsa, o zaman, ciddî bazı politikaların ihdas edilmesi lazım. 
Doğu ve güneydoğu ile ilgili, Kürt meselesiyle ilgili ciddî politikalar olması gerekir. Yani, başarılı 
olmak istiyorsak, bunun yolunu da çizmemiz lazım; bu konuda birbirimize de yardımcı olmamız 
lazım. Maalesef, yine, bunun, yalnız polisiye tedbirlerle çözülmek istendiği istidadı, burada açık ve 
net olarak görünüyor. 

Ben, bu konuda birkaç tespitimi arz etmek istiyorum, fazla zamanınızı da almak istemiyorum. 
Biz, doğu ve güneydoğuda yaptığımız gezilerde, Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Komisyonu 
olarak gördük ki, vatandaşın birçoğu ve hatta onları teyiden de yetkili ağızlar -bugün bantlarda 
kayıtlıdır- bize "efendim bize gönderilen polis timlerinin büyük ekseriyeti maalesef -biz, yedirip 
içiriyoruz- içeride oturuyorlar; çünkü, birçok operasyonlara katılamıyorlar, katılmasına müsaade 
edilmiyor" demiştir ve bu, bantlarda da kayıtlıdır, benim fikrim değildir değerli arkadaşlar. Ayrıca, 
"bu sebepten dolayı, buradaki mücadele çok palalıya mal olmaktadır; eğer bu mücadeleyi biz 
yaparsak, çok daha ucuza mal olur" denilmiştir. 

Yine, çok yetkili bir ağız aynen şunu söyledi bize: Biz, "bunları, peki, operasyona, dışarıya, 
kırsal alana çıkarmıyorsanız, içeride kullanın" dedik. Aynen bize söylendiği şu: "Maalesef, bunları 
şehir içinde kullanma imkânına sahip değiliz. Çünkü, biz, şehir içinde bir arama işine girdiğimizde, 
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bir evi aradığımızda, maalesef, kaş yaparken göz çıkarılıyor. Bunlar, bu konuda eğitilmemiş. 
Değişik şekilde eğitildikleri için, bunları, maalesef, kullanamıyoruz; çok tahribat söz konusu oluy
or." Bunun gibi nice nice örnekler vermek mümkündür değerli arkadaşlar. 

Biz, eğitim derken, hakikaten, birçok zamanlar burada da söylendi, Grubumuz tarafından da 
bu Genel Kurulda konuşuldu; "mutlaka eğitilmesi lazım" dedik; ama, görüyoruz ki, eğitimden 
maksat, sadece, çok iyi silah kullanan ve çok iyi adalelere sahip insan telakki ediliyor; ama, asıl 
amacımız bu değil değerli arkadaşlar; bölgedeki insanların örfüne, âdetine, inançlarına ve 
yapılarına saygılı bir kadronun eğitilmiş olması önemlidir. Eğer, bu insanlar çoğaltılmak suretiyle, 
orada yine ırkçı duygularla hareket edilecekse, verilen bu kadrolar fayda değil, zarar getirir. Eğer, 
faydalı hale getirmek istiyorsak, mutlaka, bu kadrolar, orada, hakikaten, o bölgenin yapısını çok iyi 
bilmek durumundadır; psikolojik yönden de, ortamı çok iyi koklayan, anlayan bir yapıya sahip ve 
saygılı insanlar olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, bizim, burada, başarılı olmamız mümkün 
değildir. • 

Değerli arkadaşlar, bugün, bu tip hareketlerden dolayı -samimî olarak söylemek istiyorum-
bölgede, teröre çanak tutulmaktadır; yani, bu alerji yaratan hareketler, alerji yaratan konuşmalar, 
bölgede teröre çanak tutmaktadır. Eğer, biz, bu ortamı kurutmak istiyorsak, bu insanları bu duy
gulardan uzaklaştıran çalışmalar yapmak veya eğitimler vermek durumundayız. 

Değerli arkadaşlar, zamanınızı fazla almak istemiyorum ve son olarak şunu arz etmek is
tiyorum: Hakikaten, eğer, kadroları çoğaltmakla bu işi bitirebileceğimize inanıyorsak, bugünden 
yanlış yapıyoruz. Doğrusu, ciddî şekilde, her zaman söylediğimiz gibi, ilmî ve insanî bazı çalış
maları yerinde yapmak ve bunları kale almak suretiyle, ciddî bir otorite, ciddî bir plan, ciddî bir 
siyaset uygulamak mecburiyetindeyiz; aksi takdirde, bu konuda herhangi bir şey yapmamız müm
kün değil. 

Yine, bu kanuna ilaveten, sağlık kuruluşlarında büyük bir boşluk meydana getiren yardımcı 
hizmetler sınıfına da, kadro eki yapılması hususunda, bütün grupların ittifakıyla bir önerge im
zalandı. Bu da, gerçekten, çıkarsa, çok iyi, çok faydalı olur. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge var; okutuyorum: ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Hasan Kormazcan Seyfi Oktay 

Samsun Denizli Ankara 
ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanı 

Ali Günaydın Şevket Kazan 
Kqnya Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili 

Madde 1.- Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında kullanılmak 
üzere, ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin'ilgili bölümüne eklenmiştir. 
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1 SAYILI LİSTE 

(1) SAYILI CETVEL 
KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

0 : 2 

Sınıfı 
E.H.S. 

Y.H.S. 

Unvanı 
Polis memuru 

Teknisyen Yardımcısı 

TOPLAM 

Derecesi 
10 

13 

Serbest 
kadro adedi 

1 000 

200 
1200 

Tutulan 
kadro adedi 

-

Toplam 
1000 

200 

1 200 

(1) SAYILI CETVEL 
KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
E.H.S 
E.H.S. 
E.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

Unvanı 
Polis memuru 
Polis memuru 
Polis memuru 

Derecesi 

8 
9 
10 

Çarşı ve mahalle bekçisi 13 
Teknisyen Yardımcısı 
TOPLAM 

13 

Serbest 
kadro adedi 

4 500 
13 000 
10 500 
4 000 

800 
32 800 

Tutulan 
kadro adedi 

-
' - ' " 
-
-

Toplam 
4 500 

13 000 
10 500 
4 000 

800 
32 800 

(1) SAYILI CETVEL 
KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI: YURTDIŞI 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
/ 

Sınıfı 

E.H.S. 
E.H.S. 

Unvanı 

Emniyet Müşaviri 
Emniyet Ataşesi 
TOPLAM 

Derecesi 

1 
2 

Serbest 
kadro adedi 

. 5 
2 
7 

Tutulan 
kadro adedi Toplam 

5 
2 
7 

Polis kadroları için genel gerekçe: Son yıllarda ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında 
önemli değişmeler meydana gelmiş olup, bunun sonucu olarak, genel asayiş ve güvenliği sağ
lamakla görevli olan emniyet teşkilatının görev alanı genişlemiştir. Buna dayalı olarak da, teşkilat
lanmayla ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi sonucu, personel sayısının artırılmasında zaruret 
görülmüştür. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğun

luğumuz olmadığı için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Komisyon önergeye çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum efendim; karar yetersayısının aranmasını istediler... (ANAP 

sıralarından "kimse istemedi" sesleri) İstediler efendim; tutanaklara da geçti. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istedim. 
BAŞKAN - İstiyorlar efendim... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 20.09 

m 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KATİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

• . © __ 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

15. -190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) 
(S. Sayısı: 726) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci mad
desiyle ilgili olarak verilen bir önergeye, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmamıştı, Hükü
met katılmıştı. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Önergedeki imzamı geri çekiyorum! 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - 5 kişinin imzası bulunmazsa, o zaman, önerge düşer. 

BAŞKAN - Önergenin oylaması sırasında karar yetersayısı istenmişti; karar yetersayısı bulun
madığı için ara vermiştim; yeniden önergeyi oylayacağım; yalnız, önerge geri mi çekiliyor?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, açık bir talep yoksa, oylamaya geçeceğim ve karar yetersayısını ara
yacağım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Geri çektik efendim. 

BAŞKAN - Peki, önerge geri çekilmiştir; şimdi maddeyi oylayacağım. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Kanunu geri çektiler... 

BAŞKAN - Efendim, kanunu mu geri çektiler?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Önergeyi geri çektik efendim. 

BAŞKAN - O zaman, 1 inci maddeyi, ekli cetvellerle beraber oylayacağım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN - Efendim?.. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Ama, önergede istediniz... Şimdi de mi istiyorsunuz? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - İstiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Maddede de istiyor musunuz? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Maddede de istiyoruz. 
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BAŞKAN-Peki. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum; karar yetersayısı da istenmiştir: Maddeyi kabul edenler... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Tekrar istendi mi efendim? 

BAŞKAN - Efendim, madde için de istiyorlar. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Madde için de mi?.. 

BAŞKAN - Evet efendim. 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, yeniden ara versek de... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-5 dakika ara verin. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, herhalde, ara versek de, karar yetersayısının bulunamayacağı 

malumunuz. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Efendim, bir 10 dakika istirham ediyorum... 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, bakın, karar yetersayısını tekrar arayacağım... (ANAP sıraların
dan "vazgeçtiler Sayın Başkan" sesleri) Hayır, yani, vazgeçseler de arayacağım. 

Biraz önce de aradım ben; yani, vaz da geçseler, karar yetersayısını oylamada resen arayaca
ğım; çünkü, onun için ara vereceğim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - 10 dakika 
ara verin efendim; lütfen... 

BAŞKAN - Peki arkadaşlar, birleşime yine 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.20 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.27 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

' • • • _ _ • © — — • > . . - ; • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 73 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

15.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) 
(S. Sayısı: 726) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısımn 1 inci mad
desi üzerinde yapılan müzakereler bitmiş, maddenin oylaması sırasında karar yetersayısı istenmiş
ti. Yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı için ara verilmişti. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, maddeyi yeniden oylarınıza sunup, karar yetersayısını arayacağım: 1 inci maddeyi, ek
li cetvelleriyle birlikte kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. '_ 

Ara versek de karar yetersayısının bulunacağını tahmin etmiyoruz. 

Daha önce alınan ara verme kararı gereğince, denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 
14 Şubat 1995 Salı günü Saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Arkadaşlara iyi günler diliyor, ara tatili iyi geçirmelerini temenni ediyorum. 

Kapanma Saati: 20.28 

__©— — 
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VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Erdemir hisselerinin blok halinde bir kişiye satıla

rak rant sağlandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/4855) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

1. Erdemir hisselerinin 75 milyon adedinin blok halinde 1 kişiye 1 milyon 700 bin liraya satı
lıp, aynı hisseler altı ay sonra Borsa'da 8 bin liradan el değiştirerek, blok halinde satılan kişiye 470 
milyar lira rant kazandırdığrdoğru mudur? Bu kişi kimdir? Resmî bir sıfatı var mıdır? 

2. Bu hisselerin satışını kimler yapmıştır? Sorumluları kimlerdir? 
. T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: 492 25.1.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına hitaben, 8 Eylül 1994 tarih ve 

40752 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına verilen, soru öner

gesine verilen cevap aşağıdadır: 
Soru 1.: Erdemir hisselerinin 75 milyon adedinin blok halinde 1 kişiye 1 milyon 700 bin lira

ya satılıp, aynı hisseler altı ay sonra Borsa'da 8 bin liradan el değiştirerek, blok halinde satılan ki
şiye 470 milyar lira rant kazandırdığı doğru mudur? Bu kişi kimdir? Resmî bir sıfatı var mıdır? 

Cevap : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1990 yılından bugüne kadar, toplam 50 400 000 
adet hisse senedi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında halka arz edilmiştir. Borsada oluşan fiyat
lardan yapılan bu satışlarda blok olarak satış işlemi söz konusu değildir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) tarafından ise üçüncü şahıslara hisse satı
şı yapılmamaktadır. Sermaye artırımlarında, ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan hakkı karşı
lığı hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında oluşan fiyat üzerinden halka arz edil
mektedir. Bu şekilde yapılan halka arzlar; 1991 yılında 20 milyon TL. nominal değerli 20 000 adet 
hisseden, Temmuz 1993'de 6,2 milyar TL. nominal değerli 6,2 milyon adet hisseden ibarettir. 

Soru 2 . : Bu hisselerin satışını kimler yapmıştır? Sorumluları kimlerdir? 
Cevap : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilen hisse senetlerinin satışında 

soru önergesinde ifade edildiği şekilde blok satış söz konusu olmadığından, sorumluluk veya 
sorumlulardan söz etmek mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

(1) Ek Cevap.: (7/4855), 1.11.1994 tarihli 26 ncı birleşim 
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2. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, KİT'lerin yönetim ve denetim kurullarında görev 

alan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/5372) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 

Edirne 

Kamu İktisadî Devlet Teşekkülleri'nin ekonomiye yük oldukları için özelleştirmeye çalışıldı
ğı şu günlerde, sürekli zarar ettiği belirtilen bu kuruluşların yönetilme biçimi ve anlayışının ortaya 
konulması için kimler tarafından yönetildiklerinin bilinmesi gereklidir. Bu bağlamda. 

1 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar, bu kuruluşların yetkili organlarında (Yönetim Kuru
lu, Denetim Kurulu) görev yapanlar kimlerdir? Bunlar içinde eski parlamenter veya belediye baş
kanı; aday olup da milletvekili veya belediye başkanı seçilememiş; Doğru Yol Partisi ve Sosyal De
mokrat Halkçı Parti'nin yetkili kurullarında görevli olan; bu dönemde görev yapmış bakanlar ve si
yasî parti genel başkanlannın üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hısımlan olan kişiler yar 
mıdır? Varsa kimlerdir? Bu kişilerin maaş, ikramiye veya huzur hakkı adı altında aldıklan ücretler 
ne kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 495 25.1.1995 
Konu : Yönetim ve Denetim üyeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7/5372 - 11816 sayılı soru önergesi, 

Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soru önerge
sine verilen cevaplar aşağıdadır: 

Bakanlar Kurulu Karan ile özelleştirmek üzere, Özelleştirme İdaresi'ne devredilen, Kamu İk
tisadî Devlet Teşekkülleri'nin yetkili organlarında 1991 yılından itibaren bu güne kadar, görev ya
pan kişilerle ilgili, kişisel bilgileri içeren çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Çalışmaların hitamın
da, bu konuda gerekli cevap verilecektir. 

Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin malî haklan Yüksek Planlama Kurulu Kararlan ile her 
yıl düzenlenmektedir. Bu kararların tespit ettiği ücret Ve ikramiyeler üyelere ilgili kuruluşlarca 
ödenmektedir. 

Söz konusu kuruluşların yetkili organlarına yapılan atamalar sırasında, üyelerin siyasî nitelik 
veya siyasilerle akrabalık bağı düşünülmediğinden, bu hususta Özelleştirme İdaresi'nde bilgi 
bulunmamaktadır. Ayrıca.özel hayatın gizliliği ve bu gizliliğin korunmasını güvence altına alan, 
Anayasamızın 20 inci maddesi uyarınca, soru önergesinde belirtilen diğer hususlarda araştırma 
yapılması mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 
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3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Cumhurbaşkanlığı Köşkü sınırları içerisindeki loj

manlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Same Daçe 'nin yazılı cevabı (7/5389) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru: Cumhurbaşkanlığı Köşkü sınırları içerisindeki 2 katlı lojmanlardan 110 metrekare olan
larının kullanışlı olmadığı gerekçesiyle alt ve üst katlarının birleştirilerek dubleks tipi lojmana dö
nüştürüldüğü iddiaları mevcuttur. 

1. Cumhurbaşkanlığı Köşkü sınırları içerisinde bulunan lojman adedi, tipleri ve kullanım ala
nı nedir? , 

2. Bu lojmanları kullananlar şu anda kimlerdir? 

3. İddia edildiği üzere 110 metrekarelik 2 katlı lojmanların dubleks tipine çevirilmesiyle şim
di bu tip lojmanlar kimlere tahsis edilmiştir ve önceden 2 katlı olupta dubleks tipine dönüştürülen 
lojmanların adedi nedir? 

4. Daha evvel 2 katlılarda oturupta açıkta kalması muhtemel kişi ve ailelerin lojman ihtiyacı 
ne şekilde karşılanmaktadır veya karşılanacaktır? Bunlar içiri yeni lojmanlar mı yapılması düşünül
mektedir? 

5. Son olarak.2 katlı lojmanların dubleks tipine dönüştürülmesi işi ve beraberindeki restore iş
leri kime ya da hangi firmaya verilmiştir ve bu lojmanlar için ayrılan ödenek nedir? 

•• . T . C . - •• 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006.0/2-03575 26.1.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMMBaşkanlığı'nın2L11.1994tarihveA.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5389-11843743759 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Cumhurbaşkanlığı Köşkü sınırları içerisinde yer alan lojmanlarla ilgili". 
7/5389 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Cumhurbaşkanlığı Köşkü sınırları içerisinde bulunan lojmanların adedi, tipleri ve kullanım 
alanları aşağıda görüldüğü gibidir. 

- 1 adet Genel Sekreter konutu 150 metrekare dubleks, 

- 5 adet Başyaver ve Yaver lojmanları 150 metrekare dubleks, 

- 12 adet daire 150 metrekare (ikişer katlıdır.), 
- 6 adet daire 150 metrekare dubleks (ikişer katlı 12 daire olup, daha sonra 6 adet dubleks da

ire haline dönüştürüldü.), 

- 16 adet daire 110 metrekare, 
- 4 adet daire 112 metrekare, 
- 4 adet daire 104 metrekare, 

- 4 adet daire 91 metrekare olmak üzere toplam 52 daire'dir. 
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2. Bu lojmanlarda Genel Sekreter, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardım

cıları, Başdanışman ve Danışmanlar, Başyaver ve Yaverler, Müdürler ve Cumhurbaşkanlığı Maka
mına yakın çalışan yardımcı personel oturmaktadır. 

3. Kullanışlı olmamaları, zemin katlarının devamlı rutubet alması sebebiyle iki katlı olan 12 
daire Ankara İl Bayındırlık Müdürlüğü kanalıyla restore edilerek, altı adet dubleks hale dönüştü
rülmüştür. Bu daireler şu anda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı, Baş
danışman ve Danışmanlara tahsis edilmiştir. 

4. Dubleks hale dönüştürülen lojmanlarda daha önce oturan personel Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğine ait Yıldız ve Çukurca sitelerinde bulunan boş dairelere yerleştirilmiştir. 

5. Dubleks hale dönüştürülen bu lojmanların onarım ihaleleri, Bayındırlık Bakanlığı Ankara İl 
Bayındırlık Müdürlüğü tarafından emanet usulü ile Liva İnşaat Şirketine verilmiş ve onarım kap
samında yeralan PVC ve Isıcam dahil toplam 2 200 000 000 TL. ödeme yapılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

4. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un,Erdemir Demir ve Çelik Fabrikalarınca alınan si
parişlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (715401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tan
su Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

8.11.1994 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

1. Erdemir'in piyasadan 3 aylık siparişler aldığı, siparişlerin bedellerinin belirli bir yüzdesini 
peşin olarak aldığı ve taahhütlerini aylarca yerine getiremediği ve hal böyle iken ihracaata yönel
diği ve dolayısıyla sipariş edilen mala bağlı olan sanayiyi güç durumda bıraktığı doğru mudur? Ta
ahhütler yerine getirilmeden ihracaata yönelinmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulamalarda Hükü
metin ekonomik kararlarının payı nedir? 

2. Erdemir'in ihracaatını yaptığı malların benzerlerinin ithal edilmesi suretiyle ülkemizin dö
viz kaybı olmakta mıdır? Son bir yıl içerisinde oluşan kayıp kaç dolardır? 

3. Erdemir'in iç piyasaya verdiği ürünlerin bugün için karaborsaya düştüğü ve aracılara yüz
de 60 civarında bir rant sağladığı doğru mudur? 

4. Erdemir'in küçük bir hisse ile ortak olduğu bir işletmeye kesintisiz mal verdiği ve bu şir
ketin soğuk haddeleme yaptıktan sonra bu malı iç piyasaya 18 500 TL/kg'dan verdiği doğru 
mudur? Erdemir, ortağı olduğu bu şirkete söz konusu malı hangi fiyatla vermektedir? 

5. Erdemir'in taahhütte bulunduğu müşterilerin siparişlerinin bir an önce karşılanarak, bu 
olumsuz ve haksız uygulamanın ortadan kaldırılması için Hükümetimiz gerekli bazı kararlan al
mayı düşünmekte midir? 

- 4 8 7 -



T.B.M.M. B : 7 3 2 6 . 1 . 1 9 9 5 0 : 4 
T . C . . ' . ' • ' • . ' • • • • . ' ' ' ' \ .. 

Devlet Bakanlığı 
, Sayı: 491 \ 25.1.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . ' . ' • > . • 
İlgi: 28.11.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5401-11888/43971 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soru önerge

sine verilen cevaplar aşağıdadır: 
Soru 1. Erdemir'in piyasadan 3 aylık siparişler aldığı, siparişlerin bedellerinin belirli bir yüz

desini peşin olarak aldığı ve taahhütlerini aylarca yerine getiremediği ve hal böyle iken ihracaata 
yöneldiği Ve dolayısıyla sipariş edilen mala bağlı olan sanayiyi güç durumda bıraktığı doğru mu
dur? Taahhütler yerine getirilmeden ihracaata yöneünmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulamalarda 
Hükümetin ekonomik kararlarının payı nedir? 

Cevap: Erdemir, Dünya'daki benzeri yassı mamul tesislerinde olduğu gibi, 3'er aylık dönem
ler halinde sipariş kabul etmekte ve bu siparişlerin teminatı olarak % 15 oranında peşinat almakta
dır. Vadesinde teslim edilemeyen az miktardaki malzemeler, üretimi zor, ince, özel ebat ve kalite
deki ürünlerdir. Erdemir'den sürekli bu tür malzemeleri alan müşteriler sipariş aşamasında bu ko
nuda haberdar edilmektedir. 

Erdemir, 1994 Mayıs ayından itibaren, ihracata yönelmiştir, iç piyasada az talep edilen ebad-. 
larda ihracata öncelik verilmektedir. > -

Soru 2. Erdemir'in ihracaatını yaptığı malların benzerlerinin ithal edilmesi suretiyle ülkemizin 
döviz kaybı olmakta mıdır? Son bir yıl içerisinde oluşan kayıp kaç dolardır? 

Cevap : Ülkemizin yıllık yassı mamul tüketimi 4,5 milyon ton civarındadır. Buna karşılık Er
demir'in yıllık üretim kapasitesi, 2 milyon tondur. Herhalükârda aradaki farkın ithâl edilme zorun
luluğa vardır. Ayrıca Erdemir, yukarıda belirtildiği üzere iç piyasa talebinin yeterli olmadığı za
manlarda ihracata yönelmiştir. 

Soru 3, Erdemir'in iç piyasaya verdiği ürünlerin bugün için karaborsaya düştüğü ve aracılara 
yüzde 60 civarında bir rant sağladığı doğru mudur? 

Cevap : Erdemir üretiminin kısıtlı olduğu, özellikle ince bazı mamullerde talebin arzdan yük
sek. olmasından kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Yukarıda belirtildiği üzere Erdemir'in kapasitesi 
toplam tüketimin % 40'ını karşılayabilmektedir ve aradaki fark ithalatla kapatılmaktadır, tç piya
sada fiyatlar, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde arz talep dengesiyle oluşmaktadır. 

Soru 4. Erdemir'in küçük bir hisse ije ortak olduğu bir işletmeye kesintisiz mal verdiği ve bu şir
ketin soğuk haddeleme yaptıktan sonra bu malı iç piyasaya 18 500 TL/kg'dan verdiği doğru mudur? 
Erdemirin, ortağı olduğu bu şirkete söz konusu malı hangi fiyata vermektedir? 

Cevap : Erdemir müşterileri arasında bir fark yoktur. 3 aylık dönem siparişleri alınırken, ka
pasite/talep oranında bütün müşterilere tahsis yapılmaktadır. Müşterilere uygulanan fiyatlar ise, 
Türkiye çapında uygulanan afişe liste fiyatlarıdır. 

Soru 5. Erdemir'in taahhütte bulunduğu müşterilerin siparişlerinin bir an örice karşılanarak, bu 
olumsuz ve haksız uygulamanın ortadan kaldırılması için Hükümetimiz gerekli bazı kararları al
mayı düşünmekte midir? • 

Cevap: Erdemir, taahhütte bulunduğu müşteri siparişlerini biran önce yerine getirme hususun
da gösterdiği titizliği, her zaman olduğu gibi bu dönemde göstermektedir. Olumsuz ve haksız uy
gulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' /: Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 
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5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, halk ozanlarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin 

Savaş'in yazılı cevabı (7/5700) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Timurçin Savaş tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

23.12.1994 

Fuat Çay 

Hatay 

Halk kültürünü korumak ve belli ölçülerde yaşamalarını sağlamak, modern devletin üstlendi
ği önemli görevler arasındadır. Halk kültürü içerisinde önemli işlevler üstlenen halk ozanları, de
ğişen toplumsal ve ekonomik koşullar nedeniyle giderek sayıca azalmaktadır. 

Hak ozanlarının ve onların ürünlerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için Bakan-
. lığınız ne tür önlemler almaktadır? 

Ozanların sosyal güvenlik kapsamına alınması ve telif haklarının korunması için yapılan ça
lışmalar var mıdır? 

• • ' • - . T - c - : . ' " • • ' 

Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 16.0.APK.0.12.00.01.940.77 26.1.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 2 Ocak 1995 gün, KAN.KAR.MÜD.7/5700-12441/45799 sa
yılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın ''Halk ozanlarına ilişkin" yazılı som önergesinin yanıtı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Timurçin Savaş 

Kültür Bakanı 

Bakanlığımız Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Halk Şairliği 
geleneğinin yaşatılması, yaşayan halk şairlerine maddî ve manevî destek sağlanması, eserlerinin 
yayımlanarak geniş halk kitlelerine tanıtılması konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır. 

1. Beş yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongrelerinin Halk Edebiya
tı seksiyonunda sunulan 65 adet bildiri halk şairi ve halk şairliği konularındadır. 

2. Yılda bir veya iki kez yayınlanan "Türk Halk Kültürü Araştırmaları" adlı süreli yayında 47 
adet makale halk ozalan hakkındadır. Yine yılda bir yayımlanan "Türk Halk Kültüründen Derle
meler" adlı süreli yayında toplam 14 adet derleme halk ozanları geleneğini esas almıştır. Bugüne 
kadar 12 halk şairinin bibliyografları ayrı ayrı kitap bütünlüğünde yayınlanmıştır. 

3. Düzenlenen yarışmalarda derece alan eserlerden oluşan 19 adet şiir kitabı bastırılmıştır. 
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4. Halk şairlerini maddî ve manevî yönden desteklemek, farklı konularda şiirler yazmaya yön

lendirmek amacıyla, değişik yıllarda 6 yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmalarda derece alan ve Se
çici Kurulca yayınlanmaya değer bulunan eserler kitap bütünlüğünde çıkmıştır. 

5. İnönü Üniversitesi, Folklor Araştırmaları Kurumu ve Anadolu Folklor Vakfı işbirliğ ile dü
zenlenen halk şairleri ile ilgili yarışmalar maddî yönden desteklenmiştir. 

6. Bakanlığımızın maddî ve teknik katkıları ile Aşık Veysel ve Aşık Sümmani anma törenle-
< ri gerçekleştirilmiş ve şairlerimizle ilgili panel ve açık oturumlar düzenlenmiştir. 

7. Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyum çerçeve
sinde halk şairlerinin etkinliklerine yer verilmiştir. 1992 yılı sonunda ilk defa "Türk Dünyası Ozan
lar Şöleni" düzenlenmiştir. 

8. Sosyal güvenceden yoksun şairlerimizin sosyal ve güvenlik kurumlarından birine üye ola
bilmesi" için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çeşitli yazışmalar yapılmıştır. Bunun sonu
cu olarak halk şairlerimizin borçlanma yoluyla Bağ-Kur ve sigorta emeklisi olabilecekleri öğrenil
miş, konu bütün halk şairlerine ve Valiliklere duyurulmuştur. 

9. Muhtaç durumda olan halk şairlerimiz ile ölen halk şairi ailelerine Sinema ve Müzik Sana
tını Destekleme Fonu'ndan karşılıksız maddî yardım yapılması sağlanmıştır. Bugüne kadar sözko
nüsu fondan 54 halk şairine 377 550 000 TL. tutarında yardımda bulunulmuştur. 

10. Halk Şairlerine yönelik bir dergi olarak hazırlanan ve Bakanlığımızca çıkarılan Halk 
Ozanlarının Sesi Dergisi 1992 Aralık ayında yayına başlamış olup periyodik olarak yayımlanmak
tadır. Sözkonüsu dergide bugüne kadar 96 halk şairinin 120 şiiri yayımlanmıştır. 20 halk şiiri ile 
söyleşi yapılmış olup, 9'u ile yapılan söyleşi yayımlanmış diğerlerinin yayımlanması çalışmaları 
devam etmektedir. Dergide halk şairliği geleneğini konu alan araştırma inceleme ve derlemeler ya
yımlanmaktadır. 

11. Halk ozanlarımızı sosyal güvenceye kavuşturma çalışmalarından biri de, kurulacak bir top
lulukta Devlet şemsiyesi altına almak olmuştur. Bu çerçevede "Devlet Halk Ozanları Toplulu-
ğu'nun kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Devlet Halk Ozanları Topluluğu 3 Ağustos 1993 ta
rih ve 21657 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7.7.1993 tarih ve 93/4624 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulmuştur. Maliye Bakanlığından sanat yönetmeni, yardımcısı, sanatçı ve stajyer sanat-

1 çı, sanat uygulatıcıları ve idarî kadrolar için toplam 44 adet kadro talebinde bulunulmuştur. Mali
ye Bakanlığı'nın kadroları vermesi durumunda yapılacak bir sınavla topluluğa alınacak ozalar be
lirlenecek, ozanlık geleneğimizin tanıtılması ve yaşatılması hedefimiz pekişecektir. 

12. Yurtiçi ve yurtdışı festival, şenlik ve anma törenlerine Bakanlığımızın görevlcndirilmesiy-
le pekçok ozan katılmıştır. Bu yöndeki etkinlikler devam edecektir. 

13. Bakanlık Bütçesine halk ozanlarına yardım amacıyla ilk defa 1993 yılında ayrı bir fasıl ko
nulmuştur. 

14. Halk ozanlarının eserlerinin kaybolması, kimliklerinin bilinmesi, bilim adamı ve uzman
ların belgelerden yararlanması amacıyla "Yaşayan Halk Ozanları Bilgi Formu" oluşturulmuş, bu 
formlar Halk Kültürü Arşivi'nde hizmete sunulmuştur. 

15. Her yılın 15-21 Mart tarihlerinin "Aşık Veysel ve Ozanlar Haftası" olarak kutlanması için 
Valiliklere genelge gönderilmiştir. 

16. Halk ozanlarının telif haklarının korunması ve konusunda Bakanlığımız Telif Haklan ve 
Sinema Genel Müdürlüğü'nün bir dizi çalışması bulunmaktadır. 
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Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

' * 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
AFYON ı ' • 

İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 

Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu , 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
200 
198 

1 
1 

— 
228 

22 

(Kabul Edenler) 

Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 

Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztayl an 

Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
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ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözl (ikaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
ismail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 

Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 

Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Su 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Gürhan Çelebi can 
Tansu Çiller < 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
ismet Kaya Erdem 

Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Selahittin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 

1 Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil ibrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
MusaErarıcı 

- 4 9 2 -



T.B.M.M. B : 7 3 2 6 . 1 . 1 9 9 5 0 : 4 

Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

tsmail Karakuyu 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 

MANİSA-
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfık Diker 
Akın Gönen 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ADANA 
UğurAksöz 
M.HalitDağh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 

Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyasAktaş 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan'Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

(Reddeden) 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 

(Çekinser) 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar. Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
İrfan Köksalan 
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Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal (B.) 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
BahattinElçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
ErgunÖzdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algari Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir . •' • 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat Özer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfı 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
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SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Feyzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Al] Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
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(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
'2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

4 
1 
2 
3 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

- 496 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 26 . 1 . 1995 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• • • > - - O > 0 - < 0 — * -

2 • 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

'«*--—ı«o><» «<c*——• "<~ 

SÖZLÜ SORULAR 

•»•(l *Vj|>O^C!S»ını'ı llfr» 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurutu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve, Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) ' 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Medldelerinc Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

• . — 2 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Miskin'önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına, İlişkin 492 Sayılı İtamın Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişileri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı. Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve PJan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — 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) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

17. — 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 18. — 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) 

19, — 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 20. — 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 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) * • 

22f— 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) 

23„ — Çorum Milletvekili Cemal. Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail. Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl idaresi 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) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

_ 4 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — 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) 

29. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667,1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

30. — 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 31. — Dünya Ticaret örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/800) (S. Sayısı: 760) (Dağıtma tarihi: 16.1.1995) « . . 

32. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 24.1.1995) 

33. — 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) 

34. — Doğru Yol Partisi Grup 'Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başîcanvekili Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaklemoikrat Halkçı Parti Grup Başkanı, Ankara 
Milletvekili Seyfi Oktay ile Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/1234) (S. Sayısı : 761) (Dağıtma tarihi : 18.1.1995) 

X 35. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Ha'kkında 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) 
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X 36. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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, Eğit
sel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 40. — 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 41. —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 42. — Türkiye Cumhuriyeti 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 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe.komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi; 15.7.1994) 
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X 46. — 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 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu'Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. Sa
yısı : 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3,5,1993) 

X 50. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31,12.1993) 

•51. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabııççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

5 2 . - 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlertine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

53. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 243.1994) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekilı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7,1992) 
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55. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın,-9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elikatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifif ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

57. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

58. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe •komisyonları, raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

59. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.11993) 

60. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfilk Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S., Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

61. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

62. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkülatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

63. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Haklkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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64. — 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 65. — 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) 

66. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 67. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

68. —.Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve .7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

69. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı vo Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

70. — Türicliye 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) 

71. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma itarihi: 14.5.1992) 

72. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

73i — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

74. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1(177 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) 
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75a— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 indi ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tdklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) . 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31-.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tdklifi ve Millî Savunma Komisyonu 'Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

77. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin .Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Elklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 9.1) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

78. — Trabzon Milletvekili Kcnıalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tdklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma vo 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

79. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli vo 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tdklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Si Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi ; 21.9.1992) 

81. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Halckında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S.'Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 219.1992) 

82. —- Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 

83. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Ŝ  Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.94992) 
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84. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

85. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9J992) 

86. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayıh Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

88. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992). 

90. — 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) 

91. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10 1992) 

92. — Yozgat Mületvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gömsülmck Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi •:• 2.11.1992) 
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94.—•"Mahalle. Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) . 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

97. T— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

98. —^Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğhı İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının', 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nei Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle EklenmesineK 

Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayışı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. — 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) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

103. — 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) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
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ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

• 105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

107. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108< — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S,. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 4479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 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) 

112. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

114. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

115, — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

• 116. •—• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2,9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

117.— İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

ll&ı .— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

120. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Oüdokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6 A. 1993) 

T21'H.— Bazı Kurum ve . Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

122. — 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) 

123. — 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) 

124. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S., Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi-: 3.5.1993) 

125. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 
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126. — 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) 

127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

128.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

129. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

130. — 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 tarihi : 
22.9.1993) 

131. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) ; - • " . ' . 

132. — Sivas Milletvekili Abdulîatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgari Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

133. —• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emeldi 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Miilî Savunma Korniayonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

134. •— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğiu'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 : 3.12.1993) 
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135. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haikkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

136. — Manisa Milletvekili Tevfiik 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) 

137. —• 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) • 

138. — Seyfettin Uzuııdiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 139. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

140. — 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 Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

141. — 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) 

142. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 143. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

144.— Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 
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145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

146. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

147. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

148. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

149. — 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) 

150. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) ! . • • 

151. — 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) 

152.— 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Daıir 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) 

153. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. — 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) 
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155. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve "Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/633) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma'ta
rihi : 23.3.1994) 

157. —- İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

158. — 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) 

159. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hu n, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri-Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

161.— 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) 

162. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçli 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) 

164. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağılma ta
rihi : 23.3.1994) \ , . ', 

165. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
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Raporu ve İçtüzüğün 38. inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

166. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakıı 
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) 

167. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

İ 68. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

169. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

170. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

171. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 172. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilm'iş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Haklcında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

173. — 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) 

174.— 2330 Sayılı Nakdî 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 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) 

175. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 176. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

177. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

178. — 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) 

179. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

180. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507_ Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) ' 

181. — 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) 

182. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

183. — 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 184. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvokilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili istanbul 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 Arkadaşımın 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür-
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kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti-
rilmes'i Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 185. — 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) 

186. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarih ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişİeri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

187. — 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) 

188. — İş' Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

189. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişİeri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

190. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

191. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (1/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

192. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 193. — 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 Köyişİeri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

194. — 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) 

195. -— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasaıısı Ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

— 21 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

196.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin. 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

197« — 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 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurliyeti Arasımda Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 199. — 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) 

200̂  —. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 201. — 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) 

202. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 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) 
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 205. — Türkıtye 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 206. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 207. — 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) 
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X 208. — 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) 

209 — 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) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 212. ->— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

213. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S, Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

215. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın; 
6831 Sayılı Orman Kanununun', 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nin; 
6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/678, 2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi :• 14.11.1994) 
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216 —• 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 217. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 218. — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 219. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

220. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Zeytinciliğin Islahı ve Ya
banilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakında Kanun Teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporu (2/731, 2/1192) (S. Sayısı : 742) (Dağıt
ma tarihi : 22.11.1994) 

221. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, trnar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 224. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
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225. — Balıkesir Milletvekili' Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişler'i komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

226. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

227. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

228. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

229. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel idaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 25 — (73 üncü Birleşim) 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 763) 

18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.1.1995 

Sayı: B.02.0.KKGI101-7881202 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.12.1994 tarihinde kararlaştırılan "18.1.1954 
Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ye 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile özelleştirme uy
gulamalarına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir. 

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde değişiklik yapılarak, 
özelleştirme uygulamalarında verimlilik ve hızlılığın sağlanması için, özelleştirme programındaki 
kuruluşların kendi kuruluş kanunları ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin bu 
kuruluşlar için uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Limanların gördükleri hizmetin stratejik önemi de dikkate alınarak bunların işletme hakkının 
yabancılara verilmesi ulusal çıkarları olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle limanlar hak
kında 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun 823 üncü mad
desi hükümlerinin saklı tutulması uygun görülmektedir. Ayrıca limanların mülkiyetin devri dışın
daki yöntemlerle özelleştirilebileceği ve bu haktan yararlanacaklarda aranacak koşullar düzenlen
mek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir. 

Öte yandan 4046 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile özelleştirme uygulamalarında yabancı ser
mayeyi teşvik etmek, inhisar veya hususi bir imtiyaz ifade eden kuruluşlara da yabancı sermayenin 
yatırım yapabilmesini sağlamak amacıyla 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi yürür
lükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme yabancı sermayeyi teşvik açısından yararlı sonuçlar getirecek 
olmakla birlikte, Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermayenin ülke çapında tekel teşkil edecek fa
aliyetlerde bulunması yabancı tekellerin oluşmasına neden olacaktır. Bu düzenleme ile yabancı ser
mayenin ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk payına sahip 
olmaları önlenmiş olacaktır. 
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Aynca 4046 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin yürürlükten kaldırılarak bu Kanuna bir 
ek maddenin eklenmesi ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların mal, hak ve alacaklarına karşı 
icra takibi yapılamayacağının düzenlenmesi ile bu hususta süreklilik sağlanmış olacaktır. Yapılan 
bu düzenleme ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann özelleştirilmesindeki bir takım malî prob
lemler çözülmüş olacaktır. ı 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu düzenleme ile yabancı sermayenin ülke çapında tekel toşkil edecek faaliyetler
de bulunan kuruluşlarda çoğunluk payına sahip olmaları önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. - 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde değişik
lik yapılarak, özelleştirme uygulamalannda verimlilik ve hızlılığın sağlanması için, özelleştirme 
programındaki kuruluşlann kendi kuruluş kanunları ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerinin bu kuruluşlar için uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Limanlann gördükleri hizmetin stratejik önemi de dikkate alınarak, bunlann işletme hakkının 
yabancılara verilmesi ulusal çıkarlan olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle limanlar hak
kında 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun 823 üncü mad
desi hükümlerinin saklı tutulması öngörülerek ve limanlann mülkiyetin devri yoluyla özelleştirile-
meyeceği düzenlenerek doğabilecek olumsuz sonuçlar ortadan kaldınlmıs olacaktır. Aynca bu 
maddede yapılan düzenleme ile limanlann mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmesi
nin mümkün olduğu, bu haktan Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin yararlanabileceği ve yararla
nabilmenin koşullan düzenlenerek konuya açıklık getirilmiştir. 

Madde 3. - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann mal, hak ve alacaklan üzerine haciz ko
nulamayacağı, konulmuş olan hacizlerin kalkacağı hususu Kanunun geçici 15 inci maddesinde dü
zenlenmiş, ancak bu maddenin geçici olması nedeniyle, bu hususun sürekliliği açısından Kanuna 
bir ek madde olarak eklenmesi ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann icra takiplerine maruz 
kalmalan önlenmiş olacaktır. Ancak bu oranın yabancı para ile yapılan borçlanmalarda da (örne
ğin yabancı para birimi ile yapılan kredi sözleşmelerinde) uygulanması halinde telafisi imkânsız 
sonuçlar doğurabilecek ve bazı tıkanıklıklara yol açabilecektir. Bu nedenle, bu istisna getirilmiştir. 

Madde 4. - Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin bu Kanunun yayımı tarihinde, 3 üncü mad
desinin ise 27.11.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 

Madde 5. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 763) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. :1I815 13.1.1995 
Karar No.: 99 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 10.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen "18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun 
ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Ko
misyonumuzun 12.1.1995 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde, Hükümeti Temsilen Devlet Baka
nı Bekir Sami Daçe'nin Başkanlığında Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümler, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayı
lı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak; söz konusu 
Kanunda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle, özelleştirme uygulamalarında azamî verimlilik ve 
hızlılığın sağlanabilmesini teminen ilave hükümlere ihtiyaç duyulmuştur. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Yabancı sermayenin, ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda ço
ğunluk hissesine sahip olmalarına mani olunulması, 

- Limanların stratejik önemi dikkate alınarak mülkiyetlerinin devri dışındaki yöntemlerle 
özelleştirilmesi ve bu uygulamadan yararlanacakların Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler olması, 

- 4046 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesiyle düzenlenen, özelleştirme kapsamındaki ku
ruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve alacakları üzerine haciz konulamayacağına, ko
nulmuş olan hacizlerin kalkacağına ilişkin hükmün ek madde haline getirilmesi ile süreklilik ka
zandırılması ve maddeye yabancı para birimi ile yapılan borçlanma ve taahhütlerin kapsam dışın
da tutulacağına ilişkin bir ifadenin ilave edilmesi, 

şeklinde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
- Uzun çalışmalar ve tartışmalar sonucu hazırlanarak kanunlaşan özelleştirme uygulamalarına 

ilişkin kanunun, kısa bir sürede değiştirilmemesi gerektiği, 

- Limanların stratejik önemi dikkate alınarak mülkiyetlerinin devri dışındaki yöntemlerle 
özelleştirilmesinin olumlu karşılandığı, ancak; buna benzer tesisler için de aynı hassasiyetin göste
rilmesi gerektiği, 

- Özelleştirme uygulamalarının henüz arzu edilen sürat ve düzeyde gerçekleştirilmediği. 

- Tasarı ile getirilmek istenen yabancı sermaye sınırlandırmasının özelleştirmeyi engelleyici 
nitelik taşıdığı, 

şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
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- Özelleştirmenin yasal bir tabana oturtulmasını teminen büyük çabalar sarfedildiği, tasarının 
yeni bir uygulamada ortaya çıkan bazı yanılgılan bertaraf etmek amacıyla hazırlandığı, yabancı 
sermayenin çoğunluk hissesinin önlenmesinin yanısıra limanlann stratejik öneminin dikkate alın
dığı ve müktesep haklann korunmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannın; 
- Çerçeve 3 üncü maddesine bağlı Ek 1 inci maddesi, "ve takipler düşer" ibaresinin hukukî te

rim olarak daha düzgün ifade edilebilmesini teminen "ve yapılmış olan takipler durur" şeklinde ye
niden düzenlenmek suretiyle, 

- Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri ise ay
nen, 

kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
.Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye -
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

ZekiEr gezen 
Bitlis 

(Muhulefet şerhim eklidir) 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya • 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Melih Babuçcıtoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 
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Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

NevşatÖzer 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalifim, Muhalefet Şerhim Eklidir) 

• Ü y e 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Ural Köklü ' /"• 

Uşak 
MUHALEFET ŞERHİ 

Özelleştirme Kanununu değiştiren tasarıya genellikle katılmakla beraber aşağıdaki husustan 
dolayı muhalifiz: 

Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan geçici 15 inci maddeyi değiştiren metin içerisinde 
KİT'lerin borçlanma ve taahhütlerine T.C. Merkez Bankası Reeskont faizleri uygulamasının za
manla sınırlandırılmasını ve iflas ettiği kabul edilen bu müesseselerin Özel bankaların yüksek fa
izlerine mahkûm bırakılmasını kabul edilebilir bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz ve bir hak
sızlık olarak görüyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyet
lerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olamaz." 

MADDE 2. - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi
ne ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 
nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hü
kümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunlan ile diğer kanunlarda yer alan 
bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 
Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Liman
larla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile 29.6.1956 ta
rihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi hükmü saklıdır. Limanlar hakkın
da "mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamaz. Mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle yapı
labilecek özelleştirmelerden Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler yararlanabilir. Bu haktan yararla
nabilecek şirketin Türk Ticaret Siciline tesciledilmiş olması, sermayepayının % 49'u geçmemesi, 
idare ve temsil etmeye yetkili olanların ekseriyetinin Türk vatandaşı olması ve şirket anasözleşme-
sine göre oy ekseriyetinin Türk vatandaşlarında bulunması zorunludur. 

MADDE 3. - 4046 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanu
nun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde "Ek Madde 1" olarak eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan ku
ruluşlar ile özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve 
alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Konulmuş olan ha
cizler kalkar ve takipler düşer. Bu kuruluşların 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
raki borçlanma ve taahhütlerinde, T.C. Merkez Bankasınca kabul edilen reeskont faiz oranının üze
rinde faiz kararlaştırılamaz. Ancak yabancı para birimi ile yapılan borçlanma ve taahhütler bu sı
nıra tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (SrSayısı-: 763) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - 4046 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanu
nun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde "Ek Madde 1" olarak eklenmiştir. 

EK MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan ku
ruluşlar ile özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve 
alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Konulmuş olan ha
cizler kalkar ve yapılmış olan takipler durur. Bu kuruluşlann 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonraki borçlanma ve taahhütlerinde, T.C. Merkez Bankasınca kabul edilen reeskont fa
iz oranının üzerinde faiz kararlaştırılamaz. Ancak yabancı para birimi ile yapılan borçlanma ve ta
ahhütler bu sınıra tabi değildir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. - Bu Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinde, 3 üncü 
maddesi ise 27.11.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE5.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Göl han 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Karayalçın 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakam V. 

H. Çulhaoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 763) 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 726) 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) 

T.C. 
Başbakanlık 21.9.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-757/04105 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1994 ta

rihinde kararlaştırılan "190 Sayılı Genci Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE -

Ülkemizin genel asayiş ve güvenliğini sağlamakla görevli olan Emniyet Teşkilatı, son yıllar
da artan terör olaylan karşısında yeni düzenlemelere gitmekte olup, buna paralel olarak personel 
sayısının artırılması yönünde çalışmalar sürmektedir. 

Halen mevcut kadrolarda polis memuru olarak görev yapan memur sayısının yeterli olmama
sı sebebiyle çalışma saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uygun olarak tanzim edi
lememektedir. 

Ayrıca ülke nüfusunun artması, kırsal kesimden şehirlere göç ve bazı jandarma kolluk kuvvet
lerinin sorumluluk alanına giren birimlerin Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına dahil 
edilmesi karşısında personel ihtiyacı daha da artmıştır. 

Terörle etkin mücadele etmek için, Özel Harekât Şube Müdürlüğünün, Özel Harekât Daire 
Başkanlığına dönüştürülmesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan Özel Ha
rekât personelinin sayısının artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Halen Polis Okullarında eğitim ve öğretim gören ve 1994 yılı içinde mezun olacak polis aday
ları ile polislik sınavını kazanarak mevcut okullara aynı yıl içinde kaydı yapılacak polis adayı mik
tarı 20 400 dür. Mevcut münhal kadrolarımız bu miktarı karşılayamamaktadır. Sonraki yıllarda alı
nacak personel sayısı da düşünüldüğünde kadro açığımız daha da artacaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Emniyet Teşkilatının kadro talebini karşılamak için kadro ih
dası zorunlu hale gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Emniyet Teşkilatının kadro ihtiyacını karşılamak üzere 190 sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılması sure
tiyle yeni kadro ihdas edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle maddede belirtilen değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 27.10.1994 

Esas No. : 1/760 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 21.9.1994 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 26.9.1994 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 26 Ekim 1994 tarihinde 
yaptığı 5 inci birleşimde Hükümeti temsilen İçişleri Bakanının Başkanlığında İçişleri ve Maliye 
Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalanyla incelenip 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; son yıllarda artan terör olayları, ülke nüfusundaki hızlı artışlar, kırsal kesimden 
şehirlere göç ve bazı Jandarma Kolluk Kuvvetlerinin sorumluluk alanına giren birimlerin Emniyet 
Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına dahil edilmesi, emniyet hizmetlerine ilişkin personel ihtiya
cını artırmış bulunmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Emniyet Teşkilatının kadro ihtiyacını karşılamak üzere, 
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinde 
değişiklik yapılması suretiyle yeni kadro ihdas edilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; ülkenin içinde bulunduğu terör ortamında emniyet 
güçlerinin desteklenmesinin uygun olduğu, ayrıca emniyet hizmetleri personelinin hizmet içi eği
timleri ile teçhiz edilmesine ihtiyaç bulunduğu, şeklindeki görüş ve önerilerden sonra Hükümet adı
na yapılan tamamlayıcı açıklamaları müteakip, tasarı ve gerekçesi komisyonumuzca da uygun gö
rülerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının ihdas edilen kadrolara ilişkin 1 inci maddesi; emniyet hizmetleri sınıfına ait kadroların 
artırılması ve "Çarşı ve mahalle" bekçilerine ilişkin 5 000 adet kadronun ilave edilmesi suretiyle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen, 

kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 
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Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 

Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
imzada bulunamadı 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılmak üze
re ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof .Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y.Aktuna 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi, ve Ticaret Bakam 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
N. Tekinel 

Adalet Bakanı 
M.S.Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞİ METİN 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılmak üzere 
ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 

(I) SAYILI CETVEL 

K U R U M U : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest Tutulan 
Sınıfı Unvanı Derecesi kadro adedi kadro adedi Toplam 

E.H.S. Polis memuru 9 200 - 200 
E.H.S. Polis memuru 10 3jQ0 ^ 3Qp_ 

T O P L A M 500 500 

(1) SAYILI CETVEL 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLATI: TAŞRA 

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest Tutulan 
Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro adedi Kadro adedi 

E.H.S. Polis memuru 9 4 500 — 

E.H.S. Polis memuru 10 10 000 -

T O P L A M 14 500 

. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE EKLİ LİSTELER 

Toplam 

4 500 

ıoooo 
14 500 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE EKLİ LİSTELER 
(I) SAYILI LİSTE 

(I) SAYILI CETVEL 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest Tutulan 
Sinifl Unvanı Derecesi kadro adedi kadro adedi 

EH.S. Polis memuru 10 1000 -
Toplam, 

1 000 

(I) SAYILI CETVEL 
KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Sınıfı 
E.H.S. 
E.H.S. 
E.H.S. 
Y.H.S. 

Unvanı Pereçesj 
Polis memuru 8 
Polis memuru 9 
Polis memuru 10 
Çarşı ve mahalle bekçisi 14 

T O P L A M 

Serbest 
kadro adedi 

4 500 
13 000 
10 500 
5 000 

33 000 

Tutulan 
kadro adedi 

— 
• — 

— 
— 

Toplam 
4 500 

13 000 
10 500 
5 000 

33 000 
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