D Ö N E M : 19

YASAMA YILÎ : 1

©

70 inci Birleşim
29 . 4 .

1992Çarşamba

İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — YOKLAMA
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yurt dışı müteahhitlik hizmetle
rinde bulunan Türk firmalarının ekonomik sorunlarıyla bunların aşılması ko
nusunda alınması gerekli görülen önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması ve
Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı

7:13

IV. — SEÇİMLER ,<

13

1. — Komisyonlarda açık bulanan üyeliklere seçim

13

a)

13

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

O :1
Sayfa

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208,385,419 ve 454 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35)
2. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 64)
3. — İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayısı : 63)
4. — Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 Arkadaşının, Endüstri
Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen
Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik Öğret
men Okulu, Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Teknik öğretmen
Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/375, 2/137) (S. Sayısı : 72)
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
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1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.'K.t. tarafından yapılan dekapaj ihalelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyah'nın yazılı cevabı (7/78)
2. —- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. Seyit Ömer Dumanlı Ya
kıt Ünitesi ile Tunç Bilek ve Seyit Ömer Termik santrallarına ilişkin sorusu ve
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/83)
3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet Bölgesinde entegre tesis
leri kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/84)
4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, elektrik makbuzlarının son öde
me tarihlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralya
lı'nın yazılı cevabı (7/85)
5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 20.11.1991 - 20.3.1992 tarih
leri arasında barajlarda üretilen enerji miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/105)

—2—

13

13:14

14:51,59:60,
96:100
51:59,60:78,
101:105

78:88
88
88

88:89

89:91

91:93

93

94:95

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

O:1

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 18-25 Nisan 1992 tarihleri arasında Orta Asya Türk cum
huriyetlerinden Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ile Azerbaycan'a yapmış olduğu gezi
ye, bu ülkelerle ülkemiz arasında sağlık alanında yapılan protokollerde yer alan hususlara ve
gelecekte tıbbî araç gereç ve ilaç şevki konularında yapılması düşünülen karşılıklı işbirliği ça
lışmalarına ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Afyon Milletvekili Halil ibrahim
özsoy, RP Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz de aynı konuda grupları adına görüşlerini
belirttiler.
Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına, ithalata
uygulanan fonlara, bazı ihalelerle ilgili usulsüzlük iddialarına, KİT ürünlerine yapılan zamla
ra, şirket kurtarma işlemleriyle ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlara ilişkin gün
dem dışı konuşmasına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral cevap verdi.
istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, devlet rnillet kaynaşmasının temini için, ülkede ya
şayan insanların yüzde 99'unun Müslüman olduğu gerçeği kabul edilerek, siyasî partilerin bu
benzeri konulara bakış açılarıyla usul ve üsluplarını değiştirip, hemen her konunun gözden
geçirilerek toplumda yeni millî mutabakatlar sağlanması gerektiğine,
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer de, çeşitli hiyerarşik kademelerde yürütülen
tayin ve yer değiştirmeler ile bu çerçevede yapılan memur kıyımına, Tarım Kredi Kooperatifleri
bölge müdürlüklerinde çalışan bir kısım aday memurun asalet tasdiki imtihanının iptal edil
mesinden doğabilecek hukukî sorunlara, Olağanüstü Hal Bölgesindeki illere verilen kadrola
rın diğer bütün illere de eşit şekilde verilmesi gerektiğine, ürün bedellerinin bir kısmını alama
yan şekerpancarı çiftçisinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan;
Başbakan Süleyman DemirePın dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün,
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın
Gönen'in,
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve
İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın;
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Tansu ÇiIIer'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın,
Tunus'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakan
lığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar,
Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un,
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri;
Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'ın, Anayasa ve Millî Savunma Komisyon
ları üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, (6/89) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına;
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İstanbul Milletvekili Tunca toskay'ın, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi (2/177), Danıştay 6 nci Dairesinin aldığı karar muvacehesinde geri çektiğine;
İlişkin önergeleri okundu; sözlü soru önergesiyle, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm
Komisyonunda bulunan kanun teklifinin geri verildiği bildirildi.
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna - Hersek Cumhuriyetinde
ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konu
sunda genel görüşme,
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamızın temel he
deflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması,
Açılmasına ilişkin önergeleri (8/13) (10/54), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin
gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde;
Türkiye - Fransa,
Türkiye - Portekiz,
<
Türkiye - Türkmenistan,
Türkiye - İngiltere,
Türkiye - Makedonya,
Türkiye - Romanya,
Türkiye - Bulgaristan,
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Türkiye - Macaristan,
Türkiye - Kırgızistan,
Parlamentotararası Dostluk Grupları kurulmasına ilişkin, Başkanlık,
Başbakan Süleyman DemirePin, 27 Nisan - 4 Mayıs 1992 tarihleri arasında Özbekistan,
Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete ka
tılmaları uygun görülen milletvekillerine, ilişkin, Başbakanlık,
Tezkereleri;
64 Sıra Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına, 63 Sıra Sayılı İstanbul
Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısının, 3 üncü sırasına, 27.4.1992 tarihli
Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 72 Sıra Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısının, 4 üncü sırasına alınmasına ve görüşmelerinin 29.4.1992
Çarşamba günkü birleşimde yapılmasıyla, müzakerelerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına; aynı birleşimde sözlü soruların görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu
önerisi;
Kabul edildi.
SHP Grubuna ait olup, açık bulunan (10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu üyeliğine, grubunca aday gösterilen milletvekili seçildi.
. _
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Erzincan Milletvekili ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut ile Bursa Milletvekili eski Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Hüsamettin örüç haklarından Genel Kurulun 18 Şubat 1992 tarihli 37
nci Birleşimde;
Erzincan Milletvekili ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Rize Milletvekili ve eski Başba
kan A. Mesut Yılmaz; Devlet eski bakanları İstanbul milletvekilleri H. Hüsnü Doğan, Güneş
Taner; Maliye eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında, Genel Kurulun 4 Mart 1992 tarihli 44
üncü Birleşiminde;
Açılması kabul edilen (9/1 ve 9/3) esas numaralı Meclis soruşturmalarını yürütecek ko
misyonların 15'er üyesi, bu komisyonlara üye vermeyeceğini Başkanlığa bir yazıyla bildiren
ANAP Grubu dışında, DYP, SHP ve RP gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının
üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasında adçekme suretiyle tespit edildi ve Meclis Soruş
turması Komisyonlarının kurulduğu açıklandı.
Başkanlıkça, (9/1 ve 9/3) numaralı Meclis Soruşturması komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yerin ayrıca duyurulacağına
ilişkin açıklamada bulunuldu.
,
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletmelerine ilişkin soru
suna (6/34), Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı,
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes Projesi içindeki Sultanhisar ve
Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusuna (6/46), Dev
let Bakanı Akın Gönen,
Cevap verdiler.
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna - Hersek ile Make
donya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusuna (6/60),
Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçesinin il olup. olmaya
cağına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/64)
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'Ie HgiIÇbazı iddialara ilişkin Başbakandan
sorusuna (6/79)
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün - Andırın ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusuna (6/122)
Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açık
ladılar.
(6/20), (6/31), (6/67), (6/69), (6/72), (6/92), (6/94), (6/95), (6/98), (6/105), (6/110), (6/111),
(6/114), (6/118); (6/119), (6/120), (6/121) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır
bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere;
(6/47), (6/50), (6/59), (6/62), (6/68), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/86),
(6/87), (6/88), (6/106), (6/107), (6/109), (6/112), (6/115), (6/116), (6/117) numaralı sorular, so
ru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan;
(6/52), (6/58), (6/73) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından;
(6/54), (6/101) numaralı sorular, soru sahipleri izinli olduklarından;
(6/70), (6/71), (6/90), (6/91), (6/93), (6/96), (6/99), (6/100), (6/102), (6/103), (6/104),
(6/108), (6/113) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından;
Ertelendiler.
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(6/74), (6/78) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıkla
rından, düştüler.
> . .
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulundukları du
rumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/9) öngörüşmelerine başlanarak bir süre devam
edildi.
Çalışma süresinin dolmuş bulunması nedeniyle;
29 Nisan 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.07'de son verildi.
Yılmaz• Hocaoğlu
Başkanvekili
Halil ibrahim Artvinli Kocaeli
Kâtip Üye

Mehmet Cemal Oztaylan
Balıkesir
Kâtip Üye
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir)
'.—

:
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum.
II. —YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Bir gündem dışı söz istemi vardır; söz vereceğim.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞF KONUŞMALAR

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Türk
malarının ekonomik sorunlarıyla, bunların aşılması konusunda alınması gerekli görülen önleml
gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın cevabı
BAŞKAN — Yurt dışında çalışan inşaat müteahhitlerinin acil sorunları konusunda, Af
yon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın söz istemişlerdir.
Buyurun.
,
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bugün, yurt dı
şında Türk işçilerine iş kapısı açmaya çalışan ve işsizliğe bir nebze de olsa çare aramaya çalışan
müteahhitlerimizin acil sorun bekleyen meselelerinden bahsetmek istiyorum.
önce şunu hemen belirteyim ki, milletvekili olarak burada birkaç aydan beri gördüğümüz
olay, milletvekillerinden istenen iş talepleri oluyor. İş isteyen insanlar, her gün milletvekilleri
nin kapısını çalıyor.
13 Şubat tarihli Hürriyet Gazetesinden bir haberi okumak istiyorum : "Bir kişiye iş yarat
manın maliyeti bu yıl için 222 milyon lira." Şu anda, resmî rakamlara göre işsiz sayısı 2 mil
yon; Türk-İş Başkanının dün belirttiğine göre de 5 milyona yakın işsiz var.
İnsanlarımız, bir taraftan iş peşinde koşarken ve devletimizin bu yılkı yatırım tutarı olan
27 trilyonu 222 milyona bölersek, yaklaşık 90-100 bin kişiye yeni iş yaratma imkânı varken;
diğer taraftan da, maalesef diyeceğim, birtakım ihmallerden ve bilgisizliklerden veya birtakım
meşguliyetlerden dolayı Türk işçilerinin işlerini kaybetmeleri, bizzat sayın bakanlar ve Hükü
met mensupları tarafından sağlanmaktadır. Nasıl mı?... Biraz o konuya girmek istiyorum.
Yurt dışında çalışan işçilerimiz şu anda en fazla Libya ve Rusya'dadır. 1980'li yıllarda Lib
ya'da 150 bin işçi varken, 1991'de bu sayı 25 bine, 1992'de ise 9 bine düşmüştür. Şu anda, Türk
müteahhitlerinin Libya'da ellerinde yapacakları işlerin tutarı 3,5-4 milyar dolar arasındadır,
50 civarında da Türk firması çalışmaktadır.
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Burada çalışan firmaların sorunlarını sıralayacak olursak; alacak sorunları vardır. Şu an
da; iş yapmış firmalarımızın Libya Devletinden toplam alacağı 700 milyon dolardır ve iki yıl
dır bu şirketler bu parayı alamamaktadırlar, alma imkânları da yoktur. Devletin, bu alacakları
kendi alacağı statükosunda bizatihi tahsil etmesi gerekir. Çünkü, bu alacakların tamamına ya
kını işçi alacaklarıdır, işçilere ödenmemiş paralardır. Burada iş yapan firmalara verilen banka
kredileri ve teminat mektupları, aynı zamanda, yine millî sermayedir.
Diğer taraftan, iş yapan müteahhitler, buralara inşaat malzemeleri ve yiyecek götürmek
tedirler; bunların da satışları durmuştur.
,
İşçi götürmek isteyen ve iş kapısı açmak isteyen firmaların karşısına şu anda engel olarak
çıkan sorun SSK'dır. 1985 yılında Libya ile Türkiye arasında imzalanan Sosyal Güvenlik An
laşması uyarınca yeterli yönetmelikler yapılmadığından, SSK, Türk mevzuatının aynısını Lib
ya'da uygulamak istemektedir. Türkiye'de SSK primleri toplam yüzde 24,5 olarak kesilirken;
Libya'da yüzde 6,5 *i Libya sigortasına yatırılmakta, diğer yandan emeklilik ve uzun vadeli si
gorta primleri olarak kesilen yüzde 8,5 oranındaki primler, yatacak sorumlu mevki aramaktadır...
Yüzde 8,5 'lik uzun vadeli sigorta primlerini SSK, burada çalışan Türk şirketlerinden, Türk
iye'de yatırmasını beklemektedir. Halbuki, Libya'daki Türk şirketlerinin, bu paraları Libya'
dan dışarı çıkarma imkânları yoktur. Şirketler, uzun zamandır kesilmiş olan bu sigorta primle
rini yatıracak bir merci aramaktadır; fakat, maalesef, şu güne kadar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı bu konuda bir cevap vermemiştir.
Türkiye'den işçi götüren yabancı şirketlerden ise, SSK'ya bu tarzda prim yatırması isten
memektedir; ikili bir uygulama çıkmaktadır. Bu da, Türk şirketlerinin rekabet şansını azalt
maktadır.
Bir taraftan -şu anda elimde belgeler var- Türk firmaları Libya'ya işçi götürmek istemele
rine rağmen, SSK'nın, îş ve tşçi Bulma Kurumunun engellemesinden dolayı götürememektedirler. Türk işçisi, çocuğuna çorba kaynatacak parayı, ekmek parasını kazanabilmek için sı
cakta Libya çöllerinde çalışmak istemesine ve Türk firmaları da bu işçileri götürmek istemele
rine rağmen, sırf SSK'nın, iş ve tşçi Bulma Kurumunun engellemesinden ve anlaşmaya yanaş
mamasından dolayı -Aralık, Ocak ayında Sayın bakana bu durumun iki defa iletilmesine ve
şimdiye kadar hiç cevap verilmemesi nedeniyle-Türk işçileri işlerini kaybetme tehlikesiyle kar
şı karşıyadırlar.
Her gün kapımıza gelen insanlara iş bulmak için gayret göstereceksek, bu sorunu çözme
miz lazım. Hükümet yakın bir zamanda bu sorunu çözmezse -buradan ilan ediyorum- Türk
şirketleri Sudanlı, Mısırlı, Arnavutlu, Bulgaristanlı, Romanyalı işçilere iş vereceklerdir ve bu
nun da mesulü, bu konulara eğilmeyenler olacaktır.
Şu anda Rusya'daki firmalarımızın elinde 1,5 milyar dolarlık bir iş hacmi vardır, 15 şirket
faaliyet göstermektedir. Bunlar da ödeme sıkıntısı içerisindedirler.
Rusya'da iş yapan firmaların ödeme prensipleri şu şekildedir : Alman kredisi ile yapılan
ödemeler de bir sorun yoktur. Doğalgaz karşılığı yapılan ödemelerde ise büyük bir sorunla
karşı karşıyayız. Doğalgaz anlaşması başlangıçta Sovyetler Birliği ile yapıldığı için, Türkiye Hü
kümeti olarak doğalgaz parasını Rusya'ya ödüyoruz; fakat Rusya, doğalgazı almış olduğu Uk
rayna'ya parayı ödemiyor. Ukrayna'da iş yapan müteahhitlerimiz paralarını alamamakta ve iş
çilerine parayı ödeyememektedirler.
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Mal mukabili yapılan ödemelerde ise pazarlama sorunları vardır. SSK ile sorunlar, gene
Rusya'da da aynen devam etmektedir. Rusya'da SSK benzerinde sigorta işlemleri bulunmadığı
için, SSK yüzde 24,5 oranındaki primin Türkiye'de yatırılmasını istemektedir. Halbuki, inşaat
firmalarında çalışan işçilerin büyük bir kesimi -ben de işçi olarak 5 yıl yurt dışında çalıştığım
için biliyorum- köyden gelmiş insanlardır ve bu insanlar para kazanıp, bir bakkal dükkânı aça
bilecek veya kendi işlerini yapabilecek ekonomik seviyeye geldikten sonra tekrar köyüne geri
dönmektedirler ve SSK ile bir ilgileri kalmamaktadır. Bu konuda müteahhit firmaların önerdi
ği, isteğe bağlı primin, ihtiyarî sigorta sisteminin yapılmasıdır. Tabiî ki, kaza ve sağlıkla ilgili
sigortalan Rusya'da devam ettirilecektir.
Diğer bir sorun : Şu anda, çantasını kapan, tıpkı Libya'da olduğu gibi, Rusya'da ve diğer
cumhuriyetlerde iş peşinde koşmaktadır. 1970-1980'li yıllarda Libya'da yaşadığımız sorunları
burada da yaşama tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Eğer SSK ve Sayın Bakan, kısa zamanda bu konuya eğilmeyecek olursa, Türk işçileri yeri
ne diğer ülkelerin işçileri çalışacaklardır.
Diğer bir sorun; Eximbank*ın kuruluş gayesi, Almanya'nın Hermes, Fransa'nın Kofas ku
ruluşları gibi, yurt dışında iş yapan müteahhitlere kredi sağlamak, teminat mektupları sağla
mak ve sigorta etmektir. Fakat, Eximbank ne yazıktır ki bu gayeyle kurulmuş olmasına rağ
men, şu ana kadar müteahhitlere ne kredi, ne de sigorta sağlamaktadır, sadece ihracatçılara
hizmet vermektedir.
BAŞKAN — Sayın Yakın, toparlayınız lütfen.
GAFFAR YAKIN (Devamla)--Toparlıyorum efendim.
ı

Müteahhitler ise, sadece işçilere para kazandırmamakta, Türkiye'nin malzeme satmasını
da sağlamaktadır. Aynı sorun ve SSK'daki aynı zihniyet, maalesef, Almanya'da iş alan müte
ahhitlerin Türkiye'den götürecekleri işçiler için de devam etmektedir. Almanya'ya gidecek olan
işçiler için de, her işçi başına 4 bin marklık bir teminat istenmektedir. Bu da, ikili standartları
doğurmaktadır.
Ben burada Bakan Sayın Mehmet Moğultay'dan da rica ediyorum; lütfen vakitlerini ayır
sınlar ve yurt dışında iş yapan toplam 38 inşaat firması adına, kendisine 9.4.1992 ve 20.12.1991
tarihlerinde sunulan yazılara cevap versinler.
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın.
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Bayındırlık ve tskân Baka
nı Sayın Onur Kumbaracıbaşı; buyurun.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın arkadaşımızın, yurt dışı müteahhitlik hizmetleriyle ilgili sıkın
tılara ilişkin gündem dışı konuşması üzerine huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinize say
gılar sunarım.
Değerli arkadaşımız, gerçekten şu sıralarda çok önem taşıyan yurt dışı müteahhitlik hiz
metlerimizle ilgili sorunları dile getirdi. Gerçekte, iki önemli ülkede müteahhitlerimiz şu anda
yoğun olarak hizmet yapıyorlar ve bunların her ikisinde de bazı sorunlar var. Bu, doğaldır,
doğrudur, özellikle Libya'daki sorunlar, geçmişten bize intikal etmiş olan en önemli sorun pa
ketini teşkil ediyor. Libya'da geçmiş dönemlerde müteahhitlik hizmetlerine başlamış olan yük-.
lenicilerimiz, bir süredir, özellikle 1989 yılından itibaren büyük sıkıntılar yaşamaya baş--9 —
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lamışlardır. Geçtiğimiz yrtda -özellikle 1991 yılı içinde- bu şirketlerimize hemen hemen hiç ödeme
yapılmamış olması nedeniyle, büyük bir malî darboğazın içine girmiş bulunmaktadırlar. Bu
nedenle, bu şirketlerimizin pek çoğu işlerini tasfiye etmek ve bırakmak durumunda kalmıştır.
Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereyim :
1978-1991 yılları arasında Libya'da 62 firma işini bırakmıştır; kısmen tasfiye etmiştir, kıs
men fesihler olmuştur veya iflaslar olmuştur. Halen 38 kuruluşumuz Libya'da faaliyetini de
vam ettiriyor. Biraz önce de söylediğim gibi, malî sıkıntılardan dolayı 39 firmamız işini dur
durmuştur, 7 firmamız da işe başlama aşamasında beklemektedir.
Bütün bu olumsuz görüntünün ana nedeni, Libya ile olan anlaşmalarımıza Libya'nın uy
maması ve bu konuda da yeterli duyarlılığın henüz sağlanamamış olmasıdır.
Bir rakam daha vereyim : 1 Ocak 1991 ila 31 Aralık 1991 arasında Libya'da çalışan müte
ahhitlerimizin -24 firmamızın- tahakkuku yapılmış, ödenmesi gereken birikmiş 186 milyon dolar
alacakları vardır. 1992 yılının başından itib'aren bugüne kadar 60 milyon dolarlık bir ödemeyi
sağlamayı başarabildik. Bugün, Türk Müteahhitler Birliğiyle, Libya konusunda tekrar bir gö
rüşme yaptık, aldığımız bilgiye göre, 20 milyon dolarlık bir ödeme daha yapılacağını öğren
dik; ama, toplam alacağımız, arkadaşımızın söylediğinden biraz daha az; merkezî hazinede
285 milyon dolar, mahallî idareler hazinelerinde, belediyeler hazinelerinde de 327 milyon do
lar olmak üzere, toplam 612 milyon dolardır. Bu ülkemizin, yüzde 60'ı dolar, yüzde 40'ı da
Libya Dinarı olarak ödenmek üzere düşünülmüş olan bir alacağıdır.
Bununla ilgili olarak, göreve geldiğimizden bu yana -biraz önce ifade ettiğim- küçük bir
ödemeyi sağlamış bulunuyoruz; ama, çok yoğun bir faaliyet gösterilmiştir. Libya Karma Eko
nomik Komisyonu Eşbaşkanı Matuk'la özel bir görüşme yaptık, kendisiyle bu sorunları tartış
tık ve mutlaka çözüme ulaştırılması için ısrarlı olduk. Her zaman Libya'nın yanında olan, Lib
ya'ya destek veren, eskiden beri ilişkileri çok iyi olan bir ülke olarak, Türkiye'nin, Libya ile
ilgili bu sıkıntılarının mutlaka giderilmesi gerektiğini ifade ettik, bu sözleri de aldık aslında.
Arkasından, Libya'nın önemli bir devlet yöneticisi olan -bildiğiniz, tanınmış- Sayın Callud'Ia bir görüşmemiz oldu Türkiye'de. Bu görüşmede de bizim üzerinde önemle durduğumuz
konu, Libya'daki müteahhitlerimizin sıkıntıları ve alacaklarıydı.
Arkadaşımızın değinmediği, oradaki bir başka sıkıntı da, işini tasfiye etmek isteyenlerin,
ayrılmak isteyenlerin tasfiye işlemlerinin yapılamamasıdır. Bu nedenle de, bu sıkıntı orada had
safhaya ulaşmıştır. Sayın Callud'un bu konuya ilişkin verdiği sözler de hep olumlu.
Bu arada, Hazineden sorumlu Devlet Bakanımız.Sayın Çiller, Kaddafi ile bir görüşme ola
nağı buldu, gene bu konuyu dile getirdik, gene olumlu sözler alındı. Arkasından da, Libya
Hazine Bakanıyla benim Ankara'da yapmış olduğum uzun bir görüşme var. Bu konularda ken
disinden taleplerimizi karşılamasını, özellikle ve özenle tekrar rica ettik. Türk Müteahhitleri
Birliğimizin temsilcilerini de bu görüşmelere kattığımız için, kendileri, bu konuda, Hükümeti
mizin, görev aldığı tarihten beri ne kadar yoğun bir çaba gösterdiğini biliyorlar.
Bu sabah tekrar Türk Müteahhitleri Birliği, Libya ile ilgili sorunları benimle görüştü; ken
dileriyle bazı konularda, gene yeni girişimler yapmak üzere görüş birliğine vardık. Bu arada,
aşağı yukarı üç hafta önce Libya'ya bir nota çektik. Zaten sık sık özel mektuplar da yazıyoruz.
Tekrar bir başvurumuz olacak; ama bildiğiniz gibi, bu arada Libya'nın da uluslararası bir prob
lemden dolayı önemli politik sıkıntıları başlamıştır ve ne yazık ki bu sıkıntılar, Türki— 10 —
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ye'nin bu konularda yapmak istediklerine bir ölçüde set çeken bir görüntü de veriyor. Buna
rağmen, bu ülkedeki gelişmeleri yakından izliyoruz; bunu arkadaşıma ifade etmek isterim. Olum
lu sonuçlar almak için her türlü gayreti göstereceğiz. Dilerim, Libya'nın bu sıkıntısı çok uzun
sürmez; yani bu ambargo olayı daha boyutlu, daha önemli ve daha ciddî bir noktaya gelmez.
Bu takdirde, Libya ile olan ilişkilerimizin hızla gelişeceğini umuyoruz.
Libya da, aldığımız petrol karşılığındaki ödemeleri yapmamış olduklarını kabul etti, tek
rar bir ortak hesap üzerinde anlaşıldı ve alınan petrollerin karşılığında bu paraları ödemeyi
taahhüt ettiler; ama bütün bunlar, bu son politik sıkıntının öncesindeydi. Şimdi tekrar bu ko
nuda girişimlerde bulunuyoruz, tşte bu girişimlerin birinin sonucu, 20 milyon dolarlık bir öde
mede bulundular.
j
Şunu ifade edeyim : İşçilerle ilgili olarak bazı sorunlar vardı, bunlar önemli ölçüde çözül
dü. Oradan buraya gelmek isteyip de gelemeyen işçilerimizin büyük kısmını getirmiş bulunu
yoruz. Türk Müteahhitler Birliğiyle bu sabahki konuşmamızda işçi götürülmesiyle ilgili bir sı
kıntı bize intikal etmedi. Ama, arkadaşımız bu noktaya değindiği için, kendileriyle bir defa
daha görüşürüm. Eğer böyle bir sıkıntı varsa, bunu da çözecek önlemlerin alınmasına yardım
cı oluruz. Ama, şu anda oradaki müteahhitlerimizin temel sıkıntısı, işçi alacaklarının tahsiline
ilişkindir; işçi götürme konusunda ciddî bir sıkıntıyla karşılaşmış olsalar, mutlaka ifade eder
lerdi. Elimde yazılı raporları da var. Değerli arkadaşımız haklıdır, bu konu bir ara gündemde
•- idi; ama, şu anda böyle bir konu olmasa gerek.
Eski Sovyetler Birliğini oluşturan Bağımsız Devletler Topluluğunda da müteahhitlerimi
zin başarılı çalışmalar yaptıklarını biliyorsunuz. Bu ülkelerde Libaya'daki kadar büyük sayıda
şirketimiz yok; ama özellikle Rusya Federasyonunda ve önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı
gelecek olan Ukrayna'da bazı çalışmalar yapıyorlar. İftiharla söyleyebiliriz ki, yurt dışındaki
müteahhitlik hizmetlerimiz övünç verici bir teknik niteliğe sahiptir. Gerçekten, müteahhitleri
miz, Türkiye'nin ismini, çalıştıkları yabancı ülkelerde en iyi biçimde temsil etmektedirler; bu
nu vurgulamak isterim.
Rusya ile olan ilişkiler, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak bir doğalgaz anlaşması
na bağlanmıştı. Bu anlaşmada, yüzde 70-30 oranında bir bölünmeyle Eximbank kredilerinin
geriye ödenmesi ve Türkiye'den yapılan mal ihracatının karşılığı olarak kullanılmakta idi. Bu
yüzde 70'lik payın bir bölümü de müteahhitlik hizmetlerine ayrılmıştı. Şimdi, Sovyetler Birli
ğinin Bağımsız Devletler Topluluğuna dönüşmesiyle birlikte ortaya hukukî bazı sorunlar çık
mıştır. Bununla ilgili olarak, uluslararası hukuk kuralları gereğince, bir defa, anlaşmaları yeni
lenmesi gerekiyor. Bu yenilemelerle ilgili çalışmalar bitmiştir. Geçtiğimiz günler içinde Rusya
Federasyonundan -doğalgaz şu anda onların denetimindedir- Sayın Bakan Aven ile beraberin
deki bir heyetin gelerek bu anlaşmaları imzalayabileceğimizi ümit etmiştik; ama izlediğiniz ve
bildiğiniz gibi, bu arada Rusya Federasyonunda yine bazı iç politik sıkıntılar oldu ve bu terminler değişti, seyahatler ertelendi. Mayıs ayının ortalarına doğru Türkiye'de tekrar Sayın Aven
ile görüşme imkânımız olacak ve protokollerin hepsini imzalayacağız. Teknik heyetler çalışma
larını bitirdiler. Aramızda şu anda herhangi bir sorun bulunmuyor, listeler hazırlandı. Orada
yeni bir uygulamaya geçeceğiz; ortak hesabı Eximbank nezdinde Türkiye'de açacağız ve öde
meleri buradan yapacağız. Yüzde 70 oranını da 75'e çıkarıyoruz; böylelikle, müteahhitlerimize
biraz daha destek olabileceğimizi umuyoruz.
— 11 —
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Bir sıkıntılı durumumuz da Ukrayna ile ilgilidir. Orada dogalgaz anlaşmasıyla irtibatlı
çalışan bir tek firmamız var -orada iki büyük iş yapıyor- onların malî sıkıntıları var; çünkü
doğalgazla ilgili olan ödemeyi Rusya Federasyonu Ukrayna için yapmıyor. "Ukrayna, artık
bizim sınırlarımızın dışında bir başka bağımsız ülkedir. Dolayısıyla, bizim dogalgaz ilişkimiz
Ukrayna ile irtibatlı düşünülemez" diyor; ama eski anlaşmanın bir parçası olarak, o şirketi
miz Ukrayna'da çalıştığı için, gerçekte hukuken Rusya Federasyonunun davranışını haklı gör
mek mümkün değil. Bunu, biz bir nota vererek elçilik kanalıyla resmen bildirdik ve takip edi
yoruz. Bu firmamızın da böyle bir haksızlığa uğramasına kesinlikle izin vermeyiz ve bu işin
peşini de bırakmadık. Zannediyorum bu sefer, Ukrayna Cumhurbaşkanının gelişinde yanında
başka yetkililer de olacaktır, bu sorunu, umuyorum buradaki görüşmelerde çözeceğiz ve ora
daki firmalarımız da işlerini bitirinceye kadar bu dogalgaz sistemi içinde, bu anlaşmalardan
yararlanma olanağını, umarım bulacaklardır.
•
Tabiî, özellikle Rusya Federasyonunda ve Ukrayna'da çalışan firmalarımızın sayısı henüz
çok fazla değil ve dogalgaz anlaşması içinde 9 firmamız var. Bunun yanında, Kazakistan'da
2 firmamız çalışıyor.. Bunlara, gerçekten ciddî çalışabilecek yenilerinin eklenmesi için biz de
Hükümet olarak bu konuda titiz davranıyoruz ve elden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ülkelere
iki kere gidildi ve oralarda bu olay Türk. müteahhitleriyle birlikte görüşüldü; çeşitli olanaklar
var. Şu sırada bir sistem değişikliğinin; hem politik, hem de ekonomik sistem değişikliğinin
getirdiği ciddî sıkıntıları yaşamaktadır bu ülkeler; ama, çok büyük potansiyelleri vardır; bü
yük doğal kaynakları vardır, büyük ekonomik güçleri, teknolojik bilgileri vardır; insan gücü
son derece kalitelidir ve çok eğitimlidir. Bu sıkıntıları çok kısa zamanda aşacaklarına inanıyo
ruz ve özellikle şu sırada en çok sıkıntılı oldukları noktalarda, Hükümetimiz oralarda iş ydpan
firmalarımızı teşvik ederek, destekleyerek, bu sıkıntılı günlerinde bu komşularımıza bir nevi
yardım elini uzatmak konusunda kararlı davranmaktadır.
Türkî cumhuriyetlerinde de, aynı şekilde, müteahhitlerimize hizmetler verebilmesi için teşvik
sisteminde yenilikler getirildi. Bu konulardaki ufak tefek sorunları süratle aşacağımızı düşü
nüyorum. Eximbank'ın şu anda 350 milyon dolarlık bir kredisi Rusya'da bağımsız devletler
için çalışıyor, devrededir; bunun artırılmasını düşünüyoruz. İleride Türkiye için son derece önemli
bir ekonomik potansiyel olan bu alana, Türkiye mutlaka bugünden girerek önemli köprü baş
larını tutmak durumundadır ve bunu yapacak gücümüz var. Bunun finansmanı için de gerekli
gayreti göstereceğiz.
• tşçi konusunda Rusya Federasyonunda ve diğer bağımsız devletlerde bize intikal etmiş bir
sıkıntı şu anda yok. Burada, gerek dogalgaz anlaşması içinde ve gerekse bunun dışında çalışan
şirketlerimiz ülkemizden Türk işçileri götürmüşlerdir. Bu işçilerimiz orada çalışıyorlar, bize in
tikal etmiş herhangi bir sorun söz konusu değil; ama Türkiye açısından önemli olan her iki
ülke, ne yazık ki şu anda belli ekonomik sıkıntılar içindedir. Bu sıkıntıların da bize bir ölçüde
yansıması doğaldır, bunların tehlikeli boyutlara ulaşmasını engellemek istiyoruz.
Gerçekten, Libya'da sıkıntı biraz önemli noktaya gelmiş bulunmaktadır. Geçmiş dönem
de bu konu üzerinde niçin fazla durulmamış da bu kadar borcun birikmesi beklenmiş ve bu
kadar sıkıntının artmasına göz yumulmuş; o konuda bir bilgim yok; ama bu dönemde biz eli
mizden geleni yaparak, bu müteahhitlik hizmetlerinin her iki ülkede de, her iki alanda da ge
lişmesini destekleyeceğiz, sağlayacağız. Tabiî, Türkiye için daha önemlisi, bundan böyle bu iki
ülke dışındaki başka ülkelere, başka alanlara girebilmesidir, özellikle Almanya'yı, müteahhit
lerimiz bir hedef olarak düşünüyorlar, Almanya'ya yavaş yavaş girmeyi planlıyorlar ve bunda
— 12 —

T.B.M.M.

B : 70

29.4.1992

0:1

başarılı da olacaklardır. Daha çok ödeme kolaylığı olan veya ödemede sıkıntısı olmayan, prob
lemleri olmayan alanlara girmek zorundadır Türk müteahhitlik hizmetleri.
Bir diğer projemiz de, bu hizmetlerimizi yakın bir gelecekte Pasifik alanlarında önemli
bazı ülkelere götürebilmektir. Bu konuda davetler ve teklifler alıyoruz. Bunu da huzurunuzda,
ilerisi için güzel bir gelişme umudu olarak ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşıma, bu konuya değindiği için teşekkür ediyorum, Yüce Meclise saygılar
sunuyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkanım, firmalarımızın elinde, Sayın Bakan Meh
met Moğultay'a yazılmış SSK primleri ve SSK primlerinden, dolayı, engellemeden dolayı işçi
götüremediklerine dair bu konuyla ilgili belgeler var, Başkanlığınız vasıtasıyla Sayın Bakana
iletilmesini arz ediyorum.
BAŞKAN — Nasıl yani?..
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan konuşmasında, SSK primleriyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bense konuşmamda, SSK primleri ve SSK
engellemesinden dolayı, Libya'ya ve diğer memleketlere Türk işçisi götüremediklerinden bah
setmiştim. Bu konuyla ilgili SSK'ya, tş ve İşçi Bulma Kurumuna, Sayın Moğultay'a yazılmış
belgeler var. Bunların Sayın Bakana, Başkanlık vasıtasıyla iletilmesini arz ediyorum.
BAŞKAN— Efendim, Başkanlığa vekâleten zatı âliniz asaleten saygılarınızla takdim edin
Sayın Bakana, mesele böylece noktalansın.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz.
IV. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, Doğru Yol Partisi
Grubunca, Antalya Milletvekili Sayın Veysel Atasoy aday gösterilmiş bulunmaktadır. Oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne
geçiyoruz.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. —Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair 20
385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe
kornisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35)
BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız
yerden devam edeceğiz.
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Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Yok.
Görüşme, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
2. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Mad
nin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükt
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 64)
BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik
\apılmasına, Bankalar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde, şu ana kadar, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletve
kili Sayın Selçuk Maruflu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Milletvekili Si
nan Yerlikaya ve Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullah Gül söz istemişlerdir.
ilk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu'ya veriyorum.
Buyurun Sayın Maruflu.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklikler Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum.
Sermaye piyasası, demokrasiyle yönetilen ve piyasa ekonomisi sistemini ekonomik kalkınma
için tercih etmiş ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Konunun biraz derinliklerine inersek, ta
Kari Marx zamanına kadar gider, özellikle 19 uncu Yüzyılda sanayileşme sürecinin Avrupa'da
açtığı tahribat ve yaraların, yani çocukların çalıştırılması, uzun mesai saatleri, uygunsuz çalış
ma ortamları, düşük ücret düzeyleri ve sosyal güvenlik yoksunluğu gibi şartların etkisinde ka
lan Marx, geliştirdiği teorilerde sermayeyi elinde tutanlar, yani, önün tabiriyle, piramidin üze
rindekiler, alttakilerin dayanışması ve örgütlenmesi sonucu bir gün çökecekler ve bu şekilde
çalışan kesim ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olacak; hatta, onun tabiriyle
söyleyeyim, "bir proleterya diktatörlüğü kurulacak" demiştir. Teorik bazda, zamanında tu
tarlı olmasına karşın, zaman göstermiştir ki, Marx'ın geliştirdiği bu teoriler, zaman içinde iste
nildiği şekilde ekonomik hayatta yer bulmamıştır.
Bugün, özel sektörün ve sermaye piyasasının en gelişmiş biçimiyle mevcut olduğu Ameri
ka Birleşik Devletlerinde, sermaye piyasası toplumda önemli bir ağırlığa sahiptir. O kadar ki,
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, özellikle emekliler, tasarruflarıyla hisse senetleri ala
rak, yatırım fonlarına iştirak ederek, ekonomik güçleri ölçüsünde şirket sahibidirler. Bu
(1)

64 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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insanlar için hisse senetlerine sahip bulunmak, o sahibi oldukları şirketlerin yıllık kârlarından
dağıtacakları temettüler açısından önem taşımaktadır. Bu hisse senedi sahipleri, Amerika'da
ilgili şirketlerin, yani hisse senedini aldıkları şirketlerin yıllık genel kurullarına katılırlar, şirke
tin bilanço kâr - zarar, gelir - gider cetvellerini denetlerler, yönetim ve denetim kurullarını be
lirlerler; ama, açıkça söyleyeyim ki, onlar için en önemli olan husus, biraz evvel ifade ettiğim
gibi, o şirketin dağıtacağı temettülerdir. Bu durum, topluma gerçekten hizmet veren, tüm yön
leriyle olumlu ve etkili çalışan bir sermaye piyasasının önemini ortaya koymaktadır. Bu ihtiya
cı gören Anavatan Partisi iktidarı, zamanında yeni bir sermaye piyasası yasası hazırlamıştı;
ancak, bu yasa genel seçimler nedeniyle Yüce Meclise sunulamamış ve kadük olmuştur. Bu
kere, bu Hükümet bu yasayı önümüze getirmektedir.
Yukarıda ifade ettiğim gibi, Türkiye'de sermaye piyasasının etkinliğe kavuşturulmasına
ihtiyaç vardır. Yatınmların artması, tasarrufların yatırımlara yöneltilmesi, kalkınmamıza ve halka
gelir enjeksiyonu yapılması, hatta gelir dağılımına olumlu katkısı açısından ve en önemlisi özel>
kesimi geleneksellikten kurtarıp, halka açmak bakımından, özel sektörü tutuculuk zihniyetin
den vazgeçirmek ve bankacılık sisteminin rehabilite edilerek geliştirilmesi açısından, iyi bir ser
maye piyasası ortamına ve yasasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, burada, önemli gördüğüm
bir iki noktaya değinmek istiyorum. Siz, istediğiniz kadar, kâğıt üzerinde, iyi olduğuna inandı
ğınız yasa tasarıları hazırlayınız, kanunlaştırınız, önemli olan tatbikattır. Bu, şuna benzer :
Bir üniversite öğretim üyesi, akademik kariyerde veya öğrenim hayatında belki başarılıdır; an
cak, teorik ve kitabî bilgi ve tecrübesini yaşanan hayatın gerçeklerine aktaramazsa ve pratik
davranışlarla uygulamaya geçemezse, sonuçta başarısız olur. Nazariyat başka, tatbikat başka
dır. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Yasasında nazariyattan tatbikata geçilebilmesi için, belli ön
şartlara ve ortama ihtiyaç bulunmaktadır.
Yanlış anlaşılmasın; biz de Türkiye'nin iyi bir sermaye yasasına ve iyi bir sermaye piyasa
sına sahip olmasını istiyoruz. Buradaki konuşmalarımız bu yasaya karşı olmamızdan dolayı
değil, bu yasaya yapıcı görüş ve katkılarda bulunmak içindir; ama, diyelim ki bu yasa kanun
laştı, o zaman sermaye piyasasının başarılı olabilmesi için öncelikle iktisadî bir istikrar ortamı
bulunmalıdır. Müteşebbiste yatırım hevesi olacak, yatırımlar teşvik görecek, yatırımlardan oluşan
ürünler canlı iç piyasa ile özendirilen dış piyasada alıcı ve talep bulacak. * Şimdi, Türkiye'nin bugünkü durumuna bakarsak şunları görürüz : Yatırımlar durma nok
tasına gelmiştir, ihracat, tehlike sinyalleri vermeye başlamıştır. Yatırım heves ve kararının bu
lunmadığı ülkelerde sermaye piyasasının başarılı olması mümkün değildir. Yatırım derken, mut
laka yeni yatırımları kastetmiyorum; yeni yatırımların yanında tevsi ve modernizasyon yatı
rımları da yatırım olarak kabul edilmelidir.
Sermaye piyasasının başarılı olabilmesi için, ayrıca, enflasyonun da indirilmesi gerekir;
en azından, toplumda, ciddî tedbirlerle, tutarlı ekonomik ve finans politikalarıyla enflasyo
nun ineceği güvencinin hâkim olması gerekir. Son altı ayda, yani bu Hükümetin işbaşına gel
diği zamandan beri, pahalılık, fiyatlar, başını almış gitmektedir. Bu Hükümet, programında
ve bütçesinde enflasyonun yıl sonunda yüzde 42'ye indirileceğini vaat ettiği halde, daha üç ay
da enflasyon yüzde 22'ye gelmiştir ve yıl bazında da enflasyon.rakamı bugün için yüzde 79
seviyesindedir. Bu şekilde enflasyondan kurtulabilme bilincinin halkta olup olmaması hususu
nu yüce takdirlerinize bırakıyorum.
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Enflasyonun azalan trende girmesi ve indirilmesi, sermaye piyasası için ön şarttır. Zira,
enflasyon, paradan kaçışı doğurmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tasarruf olmazsa, hisse senedine
hiç kimse tarafından talep olmaz. Türkiye'de gerçek bir para piyasası gelişememiştir. Ülkemiz
de, özellikle kamu ve özel sektör yatırım ve üretim hacmi durduğundan, kapasite kullanım oran
larında da düşük bir düzey takip edilmektedir.
öte yandan, sermaye piyasasının işlerliğe kavuşması için, dünya sermaye piyasalarıyla en
tegrasyona gidilmesi gerekir. Bu da, paranın konvertibl olmasını intaç eder. Anavatan Partisi
hükümetleri zamanında başlatılan konverttbilite çalışmaları, son zamanlarda akim bırakılmıştır.
tyi çalışan bir sermaye piyasasının, Türkiye'nin ekonomik gelişmesi için vazgeçilmez bir
ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir; ancak, yukarıda özetlediğim istikrar şartları ve iyiye doğru
gidiş ekonomik şartları olmadığı takdirde, Sermaye Piyasası Kanununun çıkmasından da fazla
bir şey beklememek gerekir.
Sermaye piyasası, bankacılık sistemine göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu neden
le, bu konuya bilinçli yaklaşmak ve adımlarımızı sağlam atmak mecburiyetindeyiz. Burada ha
tırlatmak istediğim bir husus da şudur : Eğer gerçekten iyi bir yasa yaptığımıza inanıyorsak,
Sermaye Piyasası Yasasını sık sık değiştirmemeliyiz. Aslında ileriye dönük, geniş boyutlu ve
esnek, fleksibl bir yasanın sık sık değiştirilmeye de ihtiyacı yoktur.
Değerli milletvekilleri, aslolan yasadan ziyade sermaye piyasasının olumlu ve etkin çalış
masını sağlayan koşulları yaratabilme becerisini gösterebilmektir.
Sermaye piyasasının temelinde, küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını değerlendirme
si suretiyle hem ekonomimize yatırım açısından kaynak yaratmak, hem de yukarıda söz konu
su edilen küçük tasarruf sahiplerine gelir enjeksiyonu sağlamak yatar.
Sermaye piyasasının en kötü düşmanı, ekonomideki belirsizliktir. Bu Hükümetin açıkla
dığı ekonomik paket, maalesef, beraberinde belirsizlik ortamını da getirmiş, paranın başka al
ternatiflere kaçışını intaç etmiştir. Hadi, ekonomik paketin 18 Ocak 1992'ye kadar geciktiril
mesini hoş görelim; seçim meydanlarında en iyiyi biz biliriz, şunları bunları yapacağız diye
vaatlerde bulunanların hiçbir hazırlıklarının olmadığını, ekonomiyi yönetip yürütecek ekibin,
ehil, bilgili ve tecrübeli kadroları olmadığı gerçeğini bir an için unutalım ve 18 Ocak 1992'ye
gelelim, yani ekonomik paketin ilan edildiği güne... Ekonomik paketin açıklanmasından sonra
işini bilen ve tutarlı bir Hükümet, hemen kararnameleri yürürlüğe koyardı, bunu yapması ge
rekirdi. Zira, paket kendi başına herhangi bir uygulama demek değildir. Bu yapılmadığından,
maalesef, ekonomide bugün inançsızlık ve belirginsizlik hâkimdir. Şimdi ise, yatırım fonları
ve yatırım fonuna katılma belgeleri ve halka arzla ilgili düzenlemeler, sermaye piyasasıyla ilgili
konsolide malî tabloların düzenlenmesi, risk sermayesi, yatırım fonu esasları, açık satış, kredi
li menkul kıymet işlemleri, menkul kıymetlerin ve hizmetlerin ödünç verilebilme esasları, ser
maye piyasalarındaki yatırım kararlarını etkileyebilecek durumlardır. Bunlara dönük kararna
melerin, bu yasanın kanunlaşmasından sonra süratle uygulamaya konulması bu yasanın başa
rısını getirecektir ve bu bir ön şarttır. Bu yasanın yasalaşması ve öngörülen uygulama tedbir
ve kararnamelerinin süratle çıkarılmaması sonucunda piyasadaki borsa hareketleri daha da al
tüst olacaktır.
Tabiatıyla, burada bankalarla ilgili bir iki hususa da değinmek istiyorum. İyi bir sermaye
yasası, bankaların da ekonomiye gelir sağlayan, kredi sağlayan düzenlemelerini bir ölçüde dü
zenleyecek, rehabilite edecek güce sahiptir ve bankaların bu işe ciddiyetle eğilmelerini intaç
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edecektir, örneğin, repo işlemlerinin yasallaştırılarak vergilendirilmesi, bankaların portföyle
rinde yatırım fonu, hisse senedi alımı oranının artırılması sonucunu verecek, bankaların dev
reye girmesiyle ekonomik hayatta da canlılık olacaktır.
Bu nedenle, bu yasayı, bankalara karşı veya rakip yaratmak olarak görmemek, tam tersi
ne bankacılık sektörünü tamamlayıcı bir faktör olarak görmek gerekir. Mesela, bankaların bi
lançoları zaman zaman karışıktır ve net değildir. Oysa, sınaî firmaların bilançoları daha belir
gindir. Belki de bankalar, bu sermaye piyasası yasasının meydana getireceği rekabet ortamın
dan dolayı daha net bilançolar ve daha net ekonomik tablolarla ortaya çıkacaklar ve kendileri
ni sermaye piyasasının öngördüğü şeffaflık ve netlik şartlarına göre adapte edebileceklerdir.
Tabiî, biz, bu görüşlerimizi ifade ederken, olaylara olumlu gözlükle bakma alışkanlığından ha
reket ediyoruz ve piyasanın, ekonominin istikrara gireceği iyimserliğini koruyoruz.
Değinmek istediğim diğer bir husus da, sermaye piyasasının özelleştirme olayında rol oy
nayabileceğidir. Bu çok önemli bir ön şart olmasına rağmen, sermaye piyasasında özelleştirme
olayının ne şekilde ele alınacağı belirgin değildir.
Şimdi burada bir Kamu Ortaklığı İdaresi mevcuttur, bir TÖYÖK olayından bahsedilmek
tedir ve bunların yanında bir de sermaye piyasası ortaya çıktığı zaman dublikasyonların ve iki
lemlerin olmasından endişe duymaktayız. Tüm bu sualler, bu Hükümetin, ekonomide yarattı
ğı belirsizlik kadar, meçhullerle ilgilidir. Bizim kanaatimiz, özelleştirmenin de sermaye piyasa
sı içinde yer almasının sağlanmasıdır.
Değerli miletvekilleri, son olarak önemli gördüğüm bir hususa da değinerek sözlerimi ta
mamlamak istiyorum. Yasanın ayrıntılarına girildiği zaman görülecektir ki, sermaye kurulu
aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır :
3 kişi ilgili bakan tarafından atanmaktadır. Adalet Bakanlığından 1 kişi, Ticaret Bakanlı
ğından 1 kişi; Merkez Bankasından 1 kişi ve Bankalar Birliğinden de 1 kişi yer almaktadır ve
böylece 7 kişilik Sermaye Piyasası Kurulu oluşturulmaktadır. Burada, Bankalar Birliğinin, bir
ölçüde Merkez Bankasının yönetimi altında olduğunu varsayarak, Bankalar Birliğinden 1 kişi
nin oyu ile Merkez Bankasının oyunun 2'ye çıktığını düşünebiliriz.
önerim : Sermaye Piyasası Kuruluna, sermaye piyasasında esas önemli rol oynayacak olan
özel sektörü temsilen Türkiye Odalar Birliğinden 1 kişinin, hatta en fazla üyeye sahip işçi kon
federasyonundan 1 kişinin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan 1 kişinin ilavesi
düşünülebilir. Bu durum, katılımı ve yaygınlaşmayı sağlayacaktır.
Değerli milletvekilleri, bu görüş ve temennilerin ışığında, Sermaye Piyasası Yasasının, ül
kemize ve ekonomik hayata hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerime son veriyorum, he
pinizi saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sosyaldemokrak Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya'ya söz veriyorum.
Buyurun.
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Sosyâldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşünü belirtirken, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
—
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Ekonomilerin kalkınmalarında sermaye piyasasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Tür
kiye'de sermaye piyasası, kalkınmaya yardımcı olmak amacıyla yirmibeş yılı aşkın bir süredir
gündemdedir. Bu konuda sayısız çalışmalar yapılmış, özellikle son yedi sekiz yılda önemli me
safe kat edilmiştir; ancak, gelinilen düzeyin yeterli olduğu söylenemez. Zaten, yeterli olduğu
kabul edilmiş olsaydı, Hükümetimiz, Sermaye Piyasası Kanununun yenilenmesi gereğini duy
maz ve bu yeni tasarıyla Yüce Meclisin huzuruna gelmezdi. Hükümetimizin bu çabasını des
tekliyor ve grubum adına takdirlerimizi sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, tasarıyı değerlendirmeye geçmeden önce, sermaye piyasalarının öne
mine ve ülkemizdeki durumuna kısaca değinmek istiyorum.
»
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Sermaye piyasası, uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı bir piyasadır. Bu piyasadan
sağlanan fonlar, genellikle yatırımların finansmanında kullanılır. Dolayısıyla, sermaye piyasa
sı, ekonomide mevcut tasarrufların verimli yatırımlara kanalize" edilmesi açısından çok önem
lidir. Bu bağlamda, sermaye piyasasının gelişmişliği ile ekonomik kalkınma arasında sıkı bir
ilişki vardır. Gelişmiş bir sermaye piyasası, tasarruf hacmi ve yatırımların gelişmesine neden
olur. Nitekim, Tayvan ve Kore gibi birtakım ülkelerde önce sermaye piyasası gelişmiş, ekono
mik kalkınma bunu İzlemiştir.
Ülkemizde sermaye piyasası konusu yirmibeş yılı aşkın bir süredir gündemdedir. Konuyla
ilgili sayısız kitaplar yazılmış, seminerler ve konferanslar düzenlenmiştir.
1982 yılı, ülkemizde sermaye piyasalarının oluşturulması yönündeki kapsamlı çalışmala
rın başlangıcını teşkil etmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu bilindiği üzere, 1981 yılında kabul
edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1982 yılında kurulmasıyla, uygulama aşamasına geçil• mistir. 1982-1985 dönemi, bir kuruluş döneminin özelliklerini taşımaktadır. Bu dönemde ser
maye piyasalarının temel kurumsal yapısı oluşturulmuştur; ancak, 1982 yılında yaşanan ban
kerlik olayı, piyasanın gelişmesine engel olmuş, hatta geriletmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu
bu dörtemde, bu piyasaların güvenli olduğuna ilişkin kanaati oluşturmaya özel bir önem ver
miş; ancak, bankerlik olayının olumsuz etkileri yeterince silinememiştir. istanbul Menkul Kıy
metler Borsasının faaliyete geçirilmesiyle başlayan 1986-1989 dönemi ise, temel kurumsal ve
hukukî yapısı teşkil edilen piyasaların ilk uygulama sonuçlarının alındığı bir alışma ve öğren
me dönemi olmuştur. 1986 yılından 1989 yılına dek geçen süre içerisinde, birincil piyasalar ge
rek menkul kıymet ihraç miktarları, gerekse araç çeşitlenmesi bakımından önemli bir gelişme
göstermiştir. Anılan dönem, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için de bir alışma dönemi ola
rak değerlendirilebilir.
Bu dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerek işlem hacmi gerekse işlem miktarı
bakımından önemli artışlar yaşanmıştır. Ayrıca, bu dönemde, sermaye piyasasında kurumsal
yatırımcı olarak çalışacak menkul kıymetler yatırım fonları düzenlenmiştir.
1990-1991 dönemi ise, Türk sermaye piyasalarının, öğrenme, alışma sürecini geride bırak
tığı, olgunluk dönemine giden yeni bir sürece girdiği dönemdir. Piyasada yeni davranış biçim
leri, yeni bir kültür, sermaye piyasaları kültürünü oluşturacak temel hammadde artık mevcut
görünmektedir. Mevcut Sermaye Piyasası Kanununun 11 yıllık uygulama sonuçları önümüz
dedir. Yeni kanun tasarısı işte bu uygulama sonuçlarına dayalı olarak, mevzuattaki problemle
rin saptanmasıyla hazırlanmıştır. Artık, 1981 yılının koşulları gözetilerek, hazırlanan eski ka
nunla bu yeni sürecin ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir; yeni tasarı bu ihtiyaçtan doğ
muştur.
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Sayın milletvekilleri, bu kısa açıklamadan sonra, tasarının değerlendirilmesine geçiyorum.
Değişiklik tasarısıyla Sermaye Piyasası Kanununa piyasadaki değişmelere anında cevap verebi
lecek bir yapı kazandırılması, birinci ve ikinci el piyasa faaliyetleriyle ilgili düzenlemelerin tek
bir çerçevede toplanması, menkul kıymet ihraç prosedürünün kolaylaştırılması, sermaye piya
sasındaki yeni faaliyet alanlarının tanımlanması ve bunları gerçekleştirecek yeni kurumlar oluş
turulması, menkul değer çeşitlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarının bir diğer önemli
hedefi de, bankalara ve bankacılık işlemlerine dayalı malî sistemimizde ihtisas kurumlarının
yaygınlaştırılarak, kurumlararası rekabetin teşvik edilmesidir.
Hükümet programında ve ana protokolde de vurgulandığı üzere, Koalisyon Hükümeti
miz her alanda şeffaflık ilkesine büyük önem vermektedir. Nitekim, mevcut tasarıda da bunun
izleri görülmekte ve bu ilke somutlaşmaktadır. Kamuoyu aydınlatma sisteminin güçlendiril
mesiyle, şeffaf bir piyasa ortamının temin edilmesi ve sistemin işleyiş kurallarının açıklıkla be
lirlenmesine tasarıda yer verilmesi bunun önemli kanıtlarıdır.
Sayın milletvekilleri, tasarıda çok çeşitli yatırım alternatifleri yaratılmış ve ayrıca, bu alanda
yeni araçların ihdasına imkân verecek hükümler öngörülmüştür. Oydan yoksun hisse senetle
ri, varlığa dayalı menkul kıymetler ve vadeli işlem sözleşmeleri bu yeni araç türlerinin başlıcalarını oluşturmaktadır.
Ayrıca, yeni borsalar ve piyasaların oluşturulması öngörülmüştür. Altın ve kıymetli ma
denler borsası ve vadeli işlemler borsası bu yeni borsaların başlıcalarını oluşturmaktadır. Tasa
rıda, sermaye piyasalarında etkinliği artırıcı bir dizi yeni düzenleme yer almaktadır. Bu düzen
lemelerin analizine girmek istemiyorum; çünkü, tasarının genel gerekçesinde bunlar çbk güzel
bir şekilde ifade edilmekte ve gerekçel endir ilmektedir. Ancak, kamuoyunu çok yalandan ilgi
lendiren, kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticareti ve fiyat maniplasyonlarını suç sayan dü
zenlemeye ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum.
Bilindiği üzere, kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret, ülkemizde çok yaygınlaşmış
ve sermaye piyasamızda oluşturulmaya çalışılan güven duygusunun sarsılmasına yol açmıştır.
Son iki yıldır basında yer alan haberler incelendiğinde, sorunun nasıl ürkütücü bir boyuta ulaştığı
açıkça görülebilir. Özellikle Kamu Ortaklığı İdaresi şaibeli alım ve satımlardan dolayı büyük
bir töhmet altında kalmıştır. Dolayısıyla, bu yeni düzenleme bu açıdan son derece yerinde ol
muştur. Artık, umarız, kamuoyu aydınlatma ilkesini zedeleyen sermaye piyasasındaki eşitliği
ve dürüstlüğü bozan haksız kazançlara ve şirket el değiştirmelerine yol açan bu tür ticaret, ülkemizde^ getirilen müeyyidelerle söz konusu olamaz.
Genel olarak, tasarıyla ilgili şunlar söylenebilir : Tasarı iyi bir uygulama alanı bulursa,
fon aktarma ve reel kredi maliyetlerini düşürecektir. Bu tasarının kanunlaşmasıyla sermaye pi
yasalarındaki şeffaflık istikrar ve güven ortamı sağlanabilecek ve kurumlararası rekabet de ge
lişebilecektir.
Sözlerime son verirken, Yüce Meclise saygılarımı tekrarlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya.
Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül.
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) '
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü— 19 —
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rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum.
..*'.'••
Hepimizin bildiği gibi/sermaye piyasasıyla ilgili ilk yasal kanunî düzenlemeler, 1981 yılı
na uzanmaktadır. Geçen 11 sene içerisinde, nasıl ki, siyasî hayatımızda çok köklü değişiklikler
olduysa, ekonomik hayatımızda da aynı şekilde çok köklü değişiklikler oldu. Dolayısıyla, bu
Kanunun, artık istenenlere cevap veremediği ve yeni bir düzenleme gerekliliği, gerçekten bir
ihtiyaç olmuştur. Buna, Refah Partisi Grubu olarak da inanıyoruz.
Yalnız, bizim bu kanun tasarısı üzerine bazı kaygılarımız, bazı görüşlerimiz var; onları
şöyle özetlemek istiyorum : Sermaye piyasasını yeniden düzenlemek amacıyla hazırlanan bu
kanun tasarısı, aslında gecikmiş bir tasarıdır. Burada gecikmiş dememize rağmen, hemen şu
soruyu sormak istiyoruz: Acaba, bu tasarı, bu ekonomik şartlar içerisinde 2 sene önce buraya
gelseydi, pratik olarak ne netice verirdi? Bu, yeni düzenlemelerin, halihazırda işler durumda
olacağı anlamına gelir miydi? Bu düzenlemeler, önceden yapılmış olsaydı, sermaye piyasasının
piyasa güçlerinin etkinliği altında, şeffaflık ilkesi altında, belli bir düzene girip, ülke kalkın
masının itici motorlarından birisi olma işlevini yerine getirebilir miydi? Doğrusu, bu konuda
pek olumlu düşünmüyoruz; çünkü, sermaye piyasasıyla ilgili getirilen tedbirleri', Türkiye'nin
genel ekonomik tablosundan soyutlamak mümkün değildir, önce, bir temel konu üzerinde mu
tabakat sağlamak gerekir. Bu kanun tasarısı, doğrusu, Sermaye Piyasası Kurulundaki bürok
ratlar tarafından hazırlanmış, açıkçası bir nevi akademik yayın gibi.
Bildiğim kadarıyla, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonundan da çok hızlı geçirilmiş ve
Genel Kurula da hızlı şekilde getirilmiştir. Kamuoyunda, yeteri kadar, özellikle ilgili odaklar
tarafından yeteri kadar tartışılmış, yeteri kadar fikir beyan edilmiş bir tasarı değildir.
önemli olan Tasarıyı buradan geçirmek değil, işleyebilirliğini ve kabulünü sağlamaktır.
Bu bakımdan, bizim tereddütlerimiz vardır.
Temel nokta nedir : Biz, çeşitli vesilelerle, Refah Partisi Grubu olarak söylediğimiz gibi,
bugün Hazine tahvillerinin pozitif reel gelir temin ettiği böyle bir enflasyon ortamında, yatı
rım yapmak mümkün mü? Böyle bir ortamda, acaba, tasarruflar, gerçekten, meşru yatırımla
ra, üretken yatırımlara gider mi? Biz bu konuda pek olumlu düşünmüyoruz. Bu getirilen tasa
rıyı aynen şuna benzetiyoruz : Suyu akmayan bir dere üzerine kurulmuş bir su değirmeni* Siz,
istediğiniz kadar güzel, istediğiniz kadar iyi düzenlenmiş, kitabî, akademik bir kanun tasarısı
getirirsiniz; fakat, bunun itici gücü olmadıktan sonra, doğrusu bunun işleyebileceğinden şüp
hemiz var.
Bilindiği gibi, bugünkü faizci düzen içerisinde bile bir mantık var. Faizler belli bir kritik
noktayı geçtikten sonra, tasarrufların yatırıma gitmesi hiç mümkün değil. Bu faiz oranların
da; ancak eli mahkûm olduğu için kredi alınmaktadır veyahut da meşru yollardan, gayri meş
ru gelirler temin etmek için krediler kullanılmaktadır. Mevduat faizlerinin yüzde 80'Iere, kredi
faizlerinin yüzde 100'lerin üzerinde seyrettiği bir ekonomik ortamda, sağlıklı yatırımların ya
pılamayacağı ve böyle bir ortamdan, sermaye piyasasının hisse alamayacağı, senetlerin pazar
bulamayacağı çok aşikârdır. Bu tasarıyla, devlet, sermaye piyasası kurulu marifetiyle yine eli
nin altında esaslı bir müdahale gücü bulunduruyor. Metinde ve gerekçede olduğu gibi, "Efen
dim, Sermaye Piyasası Kurulunun yetkileri eskiye göre azaltıldı" diyebilirsiniz; fakat, bunu,
zaten yanlış bir şeyle emsal etmek, ona referans vermek, bize göre tutarsız bir husustur.
Yine kanun tasarısından okuyup gördüğümüz gibi, "Sermaye Piyasası Kurulu, şüphelen
diği durumlarda -aynen böyle geçiyor- menkul kıymet ihraç eden, aracı kurumlardan under
'••
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writting alım yapmayı taahhüt etmelerini isteyebilir** deniyor. Bu isteği belirleyen şartlar ne
olacak; bu, belli değil. Ya hiç under writting talebi olmasın veyahut da bunları tüm menkul
kıymet ihraç eden herkesten almayı düşünün. Burada sübjektif kararlar alınabilir tereddüdündeyiz.
Yine metinde geçtiği gibi söylüyorum, "insider trading" konusunda ciddî ve uygulanabi
lir bir tedbir göremiyoruz. Kanun tasarısı, bu cihetten de oldukça zayıf. Ayrıca, maktu cezalar
kısa bir süre sonra anlamsız kalmaya mahkûm olduğundan, tasarının "Cezaî müeyyideler"
kısmını zamanla erezyona karşı kollamak için düzenlemeler yapılmalı.
Diğer bir nokta da, Sermaye Piyasası Kurulunun! bir nevi Hükümetin kontrolünde oldu
ğunu, biraz önce konuşan arkadaşımız da ifade etti. Buna, hiç değilse, Odalar Birliği veya top
lumun ilgili diğer kesimlerinin de temsilcilerinin katılmasının gerekliliğine inanıyoruz.
Bize göre, bu tasan, aslında çok gecikmiştir; fakat, ortam tam oluşmadan şu andaki Türkiye
ortamında geçerliliğinden kuşku duyduğumuz bir tasarıdır. Burada genel gerekçeler anlatılır
ken, şöyle bir cümle var : "Bankalara ve bankacılık işlemlerine dayalı malî sistemimizde ihti
sas kurumlarının yaygınlaştırılarak kurumlararası rekabetin teşvik edilmesi bu kanun değişik
liğinin temel hedeflerini oluşturmaktadır*' deniyor. Çeşitli imkânlardan bahsedildikten sonra,
risk sermayesi kurumundan da söz ediliyor. Biz, doğrusu, sadece karşı çıkmak için bu tenkitle
ri getirmiyoruz; fakat, çıkarılan kanunların kabul görebilmesi için, toplumun her kesimine hi
tap etmeniz lazım. Burada maksat nedir; kaynak yaratmak ve yeni kaynaklar oluşturmak. Bu
nun için alternatif kaynakları araştırmak zorundayız ve daha önce hükümet programında da
geldiği gibi, "riks sermayesi** dediğimiz faizsiz düzenlemelerin bir an önce uygulamaya geçi
rilmesini istiyoruz. Bu konuda faizsiz çalışan özel finans kurumlarının -ki, bunlar başarılı ça
lıştıklarını, topladıkları büyük mevduatlarla ispatlamışlardır- geliştirilmesini, teşvik edilmesi
ni istiyoruz; dolayısıyla, bu alternatiflerin geliştirilmesini istiyoruz.
Ayrıca, daha önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yaşandığı gibi, küçük tasarruf
sahiplerinin mağdur olmasından da korkuyoruz. Düşünün, daha önce borsada 5 bin noktası
na kadar ulaşan, 5 bini geçen endeks, bugün gerilemiş, 3 600 civarına inmiştir. Hatta, borsaya
bakarsanız, yıllık değil, aylık iniş-çıkışlar olmaktadır. Bu da Türkiye'de yozlaştı; yatırım ama
cından çok spekülatörlerin itibar ettiği, birdenbire köşeyi dönmek, zengin olmak isteyenlerin
bir nevi kumar oynar gibi ilgi gösterdiği bir alan haline geldi.
Tabiî, bundan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortam sorumlu. Alternatif yatırım im
kânları nedir; Hazine bonoları, bu kadar yüksek faizler. Mevduat faizleri yüzde 80, döviz kur
ları artmış -ki, bütçe kurulurken hedeflenenleri yüzde 50 aşmış- dolar 6 600 civarına varmış.
Düşünün, böyle bir duruırıda siz paranızı, sermâyenizi, mevcudunuzu gidip de sermaye piya
sasına yatırıp buradaki menkul kıymetleri satın alır mısınız? Bunlar, bugünkü ortamda müm
kün olmayan şeylerdir. İşadamları, yatırımcılar üzerinde yapılan, anketlerde, bunların beklen- •
tilerinin hep bu doğrultuda olduğunu gazetelerden, bütün raporlardan görüyoruz.
Dolayısıyla, açıkçası, bugün borsanın, ekonomik tedbirlerden çok, psikolojik faktörlerin
etkisi altında olduğunu ve herkesin beklentilere göre karar verdiğini görüyoruz. Bunlar, bugün
Türkiye'nin realitesi.
Bu bakımdan, bu kanun tasarısının, toplumun değişik kademe ve mercilerinde daha çok
enine boyuna tartışılmasını, birdenbire bir oldubittiye getirilmemesini diliyoruz. Eğer, kanun
laşırsa, sermaye piyasasının başarılı olmasını da temenni ediyoruz.
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Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül.
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Ordu Milletvekili Sayın
Refaiddin Şahin; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz yıllar, hem siyasî ve hem de ekonomik açı
dan bekleyişlerin ve tahminlerin ötesinde hızlı değişmelere sahne olan yıllardır. Kimse on sene
öncesinin şartlarını bugünün değişimlerine gelebileceğini tahmin edemediği için, dünyanın bu
hızlı değişimine ayak uydurabilmiş olan ülkeler, kendi durumlarını dünyaya entegre edebilmiş
ler ve zarar yerine, kârlı çıkabilme sonucunu elde edebilmişlerdir.
Şöyle bir geriye baktığımızda, Doğu Avrupa'daki değişmeler; Sovyetler Birliğini dağılmasından sonra ortaya çıkan, siyasî, ekonomik, sosyal şartlar; Avrupa topluluğunun entegrasyon
hareketi; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa arasındaki şiddetli ekonomik reka
bet, hızlı değişimlerin ana unsurlarıdır. Türkiye de, ne ölçüde bu hızlı değişimlere ayak uydu
rabilmiştir ve bu hızlı değişmeler sonrasında, Türkiye nasıl kendi ekonomik durumunu dünya
ya entegre edebilmiştir. Geriye baktığımızda başarılı olmadığımız ortaya çıkmaktadır.
Bir taraftan dünyaya entegre olunurken, diğer taraftan da hızlı değişimlere ayak uydur
mak ve ülke ekonomisini süratle bu değişimler içerisinde sağlıklı olarak geliştirmek, hükümet
lerin görevleridir.
1981 yılında, Sermaye Piyasası Kanununa göre, bu konuda alınmak istenilen tedbirler, da
ha sonra kurulmuş olan kurul marifetiyle yürütüldüğünde görüyoruz ki, konunun uygulama
sında çok büyük aksaklıklar, çok büyük hatalar yapılmıştır. En önemli hata -ki, halâ yarası
ve izi kaybolmamıştır- bugünün sermaye piyasasında önemli bir sorun olarak ortada durmak
ta olan bankerlik olayıdır. Bankerlik olayının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, bugün
hâlâ konunun yaraları sarılmamış ve sermaye piyasasına, küçük tasarruflarıyla da olsa katkı
da bulunanların güven ve itimadı henüz tesis edilememiştir. Bu olayın üzerinde ciddiyetle durulmadığı ve bankerlik olayının bir toplumsal olay olarak ele alınmadığı bir gerçektir ve devle
tin de, oradaki çok büyük kayba uğramış kitlelerin kayıplarını tazmin etmek suretiyle bu işi
geçiştirmiş olmasında da bir yerde sorumluğu vardır. Bu konuya, geriye dönüp bakıldığında,
o zamanın hükümetlerinin bundan sorumlu olduğu ve maalesef hiçbirinin de bu sorumluluk
tan dolayı herhangi bir işleme tabi tutulmadığını görmekteyiz. Oysaki, devletine inanmış, gü
venmiş kişiler, yine onun yasası, güvencesi ve teminatı altında teşekkül ettirilmiş ve bankerlik
müesseselerine kaptırdığı paradan yine devleti ve onun hükümetini sorumlu tutmuşlardır.
Değerli milletvekilleri, sermaye piyasası ürkek bir piyasadır; fevkalade çekingen bir tavır
içerisindedir. Her şeyden önce, güvence ister; her şeyden önce, sağlam bir otorite ister, Dış ser
maye de böyledir. Dış sermayenin bir ülkeye gelebilmesi şartlarında da hemen hemen aynı hu
suslar vardır; fazladan da, o ülkenin siyasî istikrarı bulunmaktadır. İç piyasada, özellikle ser
mayenin, küçük sermayenin biriktirilerek çeşitli yatırımlara yönlendirilmesi konusunda mutla
ka sağlıklı bir uygulamanın sağlam bir yasaya dayandırılması gerekmektedir.
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Sermaye Piyasası Kanununun, zaman içerisinde değişmeye ihtiyacı olduğu bir gerçektir
ve bu gerçekten hareketle de, böyle bir ihtiyacı hisseden Hükümetimiz, bu değişikliği huzurla
rınıza getirmiştir. Bu da zamana uyumu ve sermaye piyasasındaki uygulamaların ortaya koy
duğu aksaklıkları giderme amacına yöneliktir. Ayrıca, bu piyasanın daha baraşılı olabilmesini
sağlamak noktasından hareketle böyle bir ihtiyaç için ortaya yasa değişikliği tasarısı getirilmiştir.
Hükümet Programında belirtildiği gibi, bu yasa değişikliği, Sermaye Piyasası Kanununun
aksaklıklarını gidermek, uygulamasında daha etkinlik sağlamak ve ürkek olan bu piyasaya güven
getirmek ve canlılık kazandırmak amacını gütmektedir.
11 yıl geriye baktığımızda, sermaye piyasasıyla birlikte pek çok konularda köklü değişim
ler olmuş; yeni siyasî, ekonomikle sosyal tedbirlere ihtiyaç duyulmuş, dünyaya çabuk entegre
olanlar bunda başarı kazanmış, hatta kârlı sonuçlar elde etmiş ve ülkesi için olumlu fırsatlar
yakalamıştır.
Türkiye'nin kalkınmasını tamamlamak ve kısa zamanda dünyaya entegrasyonunu sağlam
laştırmak ve vücuda getirmek için yatırımlara ihtiyacı vardır ve bu yatırımların da sermaye pi
yasasının uygun ortam içerisinde ve tasarrufların sağlıklı bir şekilde kanalize edilerek mutlaka
yatırımlara destek verecek şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir.
Borsa olayının ortaya çıkışından bu yana, hâlâ borsa olayına, gerçek borsa işelemi içeri
sinde görev alacak olanlar veyahut o işleve katılacak olanlar arasında bir tereddüt vardır. Niçindir bu tereddüt; bu tereddüt, borsa uygulamalarının yapıldığı ortamlarda, çeşitli şekillerde
işin içerisine katılmış olanların bazı desteklerle borsada para kazandığı, bazı gayri meşru ve
bir yerde haksız rekabetler içinde farklı müspet sonuçlar aldığı, dedikodudan öteye, her gün
gazetelerde manşet manşet haber olarak çıkmaktadır; bu yanlıştır. Ülkenin sermaye piyasası
nın, borsasının, mutlaka ciddî yasal dayanaklar içerisinde, ciddî hükümet uygulamalarına ih
tiyacı vardır. Bunu, belli şahısların para kazanma arenası ve alanı, onların bu yasayı, yasa boş
luklarını kullanarak zengin olma yolları şeklinde kullanmaları kesinlikle önlenmelidir.
Türkiye'de 1981 yılında çıkarılan bir yasayla sermaye piyasası disipline edilememiş, za
man zaman dalgalanmalara ve hatta boşluklarından istifadeyle uygulamalara rastlanılmıştır.
Sermaye piyasası, ekonomide, tasarrufların biriktirilerek yatırımlara yönlendirilmesi işlemini
kapsadığına göre, bu sermaye piyasası uygulaması içerisinde mutlaka ve mutlaka ciddî, disip
linli ve yasal tedbirlerin ağırlık kazandığı ve uygulamada kesinlikle halkın güvencine ve halkın
bir yerde inancına sahip kılınmasını lazım gelen bir husustur.
Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, ürkek bir piyasadır ye mutlaka bu piyasa güven
celer ister, istikrar ister; bu piyasa temiz ve sağlıklı kalmak ister.
Sermaye piyasasıyla ilgili olarak, gerek Doğru Yol Partisi seçim programında, gerek hü
kümet protokolünde ve gerekse yapmış olduğumuz hükümet programında bu yasayla ilgili olarak
yapılacak yenileştirme, iyileştirme ve değişmeler dile getirilmiştir. Bu espriden hareketle, eko
nomik paketimizin bir gereği olarak ve o ekonomik paketin başarılı sonuç alması istikametin
de, bu yasada da değişiklik yapılması ihtiyacı vardır ve maksat hükümetimiz tarafından kamu
oyuna açık, net, şeffaf ve sadece ve sadece ürkek olan sermaye piyasasına ciddiyet kazandır
mak, güven kazandırmak ve o piyasayı ülkenin kalkınmasında ve yatırımında, onu etkin şekil
de kullanmak amacına dayanmaktadır. Elbette, yasalar zaman içerisinde eskiyecektir, yasalar
zaman içinde uygulamaların ortaya koyduğu hızlı gelişmeler süreci içerisinde de zamana uy
mak ve zamana uydukları sürece de bazı değişikliklere uğramak ihtiyacı duyacaklardır; ama
— 23 —

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

'

O :1

bugünkü ihtiyaç budur. Bu ihtiyaçtan hareketle, böyle bir tasarıyla huzura gelinmiştir.
Doğru Yol Partisi adına bu tasarıyı müspet karşılıyor ve olumlu oy kullanacağımızı ifade
ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Tasarının tümü üzerinde siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bu
lunmaktadır.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan; buyurun.
DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Yüce Meclisin Saygıdeğer Başkanı ve say
gıdeğer milletvekilleri; önce, gündemde bulunan tasarımız hakkında parti grupları adına gö
rüşlerini sunan ve bu suretle katkılarını esirgememiş bulunan sayın milletvekilerine teşekkürü
bir borç biliyorum.
Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili olarak gerek gördüğümüz, açıklanması
nı özet haline getirdiğimiz bilgileri arz ediyorum.
Tasarıda toplam 41 madde bulunmaktadır. 41 maddenin içinde geçici 2 madde vardır. Ta
dil tasarısıyla Sermaye Piyasası Kanununun toplam 33 maddesinde değişiklik yapılmış, 7 adet
maddeye ek hükümler getirilmiş ve geçici 2 madde eklenmiştir. Sermaye Piyasası Kanununun
9 maddesi ve 2 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarıyla 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin ek 28, 29, 30 ve 34 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Bankalar Kanu
nunun 13 üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
önce, tasarıdaki temel hedeflerimizi arz ediyorum :
Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı, Hükümetimizin, Türkiye'nin gündemine ge
tirdiği finans reformunun temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Bu reformun temel amaç
ları; sermaye piyasalarında şeffaflığı, istikrarlı ve güvenli büyümeyi sağlamak, finansal yapı
mızı dünya standartlarıyla bütünleştirmek; yeni finansal araç, kurum ve piyasaları geliştirmek;
böylelikle, araçlar ve kurumlar arası rekabeti artırmak ve fon aktarma maliyetini düşürmektir.
Değişiklik tasarısıyla sermaye piyasalarımızın 1980'li yıllarda kaydettiği gelişmeler kurumsallaştırılmakta ve daha ileri seviyelere ulaştırmak için, gereken yasal çerçeve getirilmektedir.
Sermaye piyasaları, son yıllarda oldukça önemli bir gelişme eğilimi göstermiştir. Bunun
yanı sıra dünya malî piyasalarındaki gelişmeler ve malî yeniliklerin hızla ortaya çıkarak çoğal
ması, ekonomilerin dışa açılması ve globalleşme gibi eğilimlerin de hızlandırıcı etkisiyle ser
maye piyasalarının yasal ve kurumsal yapısının yeniden düzenlenmesi gereği kaçınılmaz biçim
de ortaya çıkmıştır.
'
Mevcut Sermaye Piyasası Kanununun, 1981 yılında ve,söz konusu dönemin koşulları çer
çevesinde hazırlanmış olduğu ve yalnızca birinci el piyasaları ve o dönemde öngörülebilen sı
nırlı sayıda araç ve kurumu kapsadığı dikkate alındığında, gündemimize getirdiğimiz değişik
lik tasarısında öngörülen değişiklik ve eklemelerin yapılmasının gereği ve önemi daha iyi anla
şılabilir. Sermaye piyasalarımızın bugün ulaşmış olduğu aşamada* sağlanan gelişmelere hız ve
süreklilik kazandırılması, öncelikle bu piyasanın katılımcılarının faaliyetlerini düzenleyen ya
sal çerçevenin esnekliliğine bağlıdır.
•

"

'

•

'

•

.
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Mevcut kanunda bu amaçla yapılan değişikliklerin temel hedefleri şu başlıklar altında top
lanabilir : Sermaye piyasalarının kendi dinamiklerinin ve yaratıcı gücünün harekete geçirilmesi
ve eksik piyasaların tamamlanması,
Kısıtlayıcı bürokratik izne dayalı bir sistemin yerine, piyasanın yaratıcı yeteneklerini kö
reltmeyen piyasa mekanizmasına dayalı kayıt sisteminin benimsenmesi,
Piyasa ortamında karar alıcılara güç verecek, kamuyu aydınlatma sisteminin güçlendiril- '
mesi ile şeffaf bir piyasa ortamının temin edilmesi,
Sistemin işleyiş kurallarının açıklıkla belirlenerek, olası iktisadî suçlara karşı gerekli ted
birlerin getirilmesi,
Piyasalardaki gelişmeleri takip edebilmek ve istenmeyen gelişmeler olduğunda olaylara anın
da müdahale edebilmek için erken uyarıya dayalı bir piyasa gözetim sisteminin tesis edilmesi,
Yeni kurumsal yatırımcı türleriyle piyasaların talep yönünün desteklenmesi,
Yeni malî araç türleriyle kaynak sağlama olanaklarının genişletilmesi, farklı ihtiyaç ve ter
cihlere cevap verebilecek alternatif malî araçların yaratılması,
Sermaye piyasalarında ihtisas kurumlarının yaygınlaştırılarak, malî piyasalarda kurumlararası rekabetin teşvik edilmesi.
Bu genel çerçeve içerisinde değişiklik tasarısı ile getirilen yenilikler ana hatlarıyla şöylece
sıralanabilir :
Tasarıyla getirilen önemli değişikliklerden birisi, menkul kıymetlerin ihracında, mevcut
izin sisteminden kayda alma sistemine geçilmesidir.
Kamunun aydınlatılmasına, tam ve doğru bilgi akımıyla risk getiri karakteristiklerine gö
re, fiyatların piyasada belirlenmesine dayalı olan bu sistemin benimsenme nedenleri, riske göre
getiri ilkesinin yerleşmesi, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş bir araç yelpazesinin oluş
ması, danışmanlık ve menkul kıymetleri risk durumuna göre derecelendirme kurumlarının or
taya çıkması, risk yönetimi tekniklerini kullanacak profesyonel kolektif yatırım kurumlarının
gelişmesine katkıda bulunmasıdır.
t
Sermaye piyasası araçlarının ihraç prosedüründe kolaylık sağlanmıştır. Sermaye piyasa
sında fon sağlanmasında uyulması gereken hak ve yükümlülükler ile kamuyu aydınlatmada
bir örneklik sağlanması amacıyla genel ve katma bütçeli idareler ile Türkiye Cumhuriyet Mer-,
kez Bankası dışında kalan bütün anonim ortaklık ve kuruluşlarca ihraç veya halka arz edilecek
sermaye piyasası araçları için kurula kayıt yükümlülüğü getirilmiştir.
Hisse senetlerini halka arz eden anonim ortaklıklar ile kamuyu aydınlatma sistemi, te
mettü dağıtımı, vekaleten oy verme gibi konular düzenlenmiştir.
Varlığa dayalı menkul kıymetler, oydan yoksun hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri
gibi yeni malî araçların ihdasına olanak veren hükümler getirilmiştir.
Amaç, değişik ihtiyaçlara cevap veren çeşitli finansman ve yatırım seçeneklerinin yaratıl
masıdır. Yeni gelişmekte olan ve kârlılık potansiyeli yüksek firmalara fon sağlamak ve tekno
lojik gelişmeyi desteklemek amacıyla kurulacak risk sermayesi kuruluşlarının oluşturulmasına
yönelik hükümlere yer verilmiştir. Sermaye piyasalarında rekabet koşullarının geliştirilmesi, is
tikrarın sağlanması, değişik değerlerden oluşan portföylerle yatırımcılara hizmet sunacak ku
rumların oluşturulması hedefleriyle, risk sermayesi yatırım fonu, gayri menkul yatırım ortak
lığı gibi, yeni kolektif yatırım kuruluşlarının kurulması olanaklı hale getirilmiş, bankaların ya
nı sıra başka kuruluşlara da yatırım fonu kurma yetkisi tanınmış, fonların saklama ve yö-
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netim hizmetlerinin farklı kuruluşlarca yürütülmesi ilkesi benfmsenmiştir. Sermaye piyasala
rındaki gelişmeler doğrultusunda yasal çerçevesi oluşturulması gereken ve istikrarlı bir piyasa
ve etkin bir portföy yönetimi açısından gerekli araçlar olarak kabul edilen menkul kıymetle
rin, geri satın alma taahhüdüyle satışı, açığa menkul kıymet satışı işlemleri ve kredili menkul
kıymet alım satımı gibi konular da, düzenlenmesi gereken hususlar olarak yer almaktadır. Et
kin işleyen sermaye piyasalarının ve kayda alma sisteminin de bir gereği olarak, kamunun ay
dınlatılmasına özel bir önem verilmiştir.
Ayrıca, bu alanda faaliyet gösterecek derecelendirme kuruluşlarının teşkili imkânı getiril
miş bulunmaktadır. Anonim şirketler tarafından yayımlanacak malî tablo ve raporların, ku
rulca belirlenecek standartlara uygun bir şekilde hazırlanması ve piyasaya, doğru ve tam bilgi
akımının sağlanması için bağımsız denetleme kuruluşlarından yararlanılması, tasarıda önemle
öngörülen hususlar arasında yer almaktadır.
Sermaye piyasalarının etkinliğini azaltan ve adil bir biçimde çalışmasını önleyen fiyat maniplasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticareti gibi uygulamalar suç olarak tanımlanmakta ve bu
tür işlemleri yapanlar hakkında cezaî hükümler öngörülmektedir.
Sonuç olarak; bugün, sermaye piyasalarındaki faaliyetler o denli hızlı bir gelişme süreci
içerisindedir ki, mevcut yasal çerçeve artık yetersiz kalmaktadır. Gelişme sürecinin hızıyla ilgili
olarak önemli bir örnek; geçen hükümet tarafından hazırlanan, ancak kadük olan değişiklik
tasarısıdır. Çalışmalara başladığımızda, piyasalardaki yenilenme ihtiyacıyla ilgili önemli hü
kümler içeren bu tasarının bile, ihtiyacın gerisinde kalmış olduğunu tespit ettik. Bu nedenle,
malî piyasalarla ilgili kanunların, gelişmeye kapalı olmayan bir çerçeve getirmesi gereğine aza
mî dikkat gösterdik.
,
Mevcut tasarının bu özelliklere sahip olduğunu ve gelişme sürecini hızlandıracağını, piya
saların önünü açacağını belirterek, sözlerimi tamamlamak istiyor ve değerli destek ve katkıla
rınıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Meclisin siz sayın üyelerini saygıyla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci, buyu
run efendim.
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sermaye piyasası
nın ne kadar önemli olduğuna gruplar adına konuşan arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız -çok
az da olsa- değindiler.
Bu tasarı, yasalaştığı takdirde, benim ümidim, ülkemizde önemli bir konu olan, sermaye
nin tabana yayılması konusunda, şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde bir ivme kazandıra
caktır. Tasarının maddelerine geçtiğimiz zaman detaylarını konuşacağız. Gerçekten önemli de
nilebilecek bazı maddeler yasa tasarısında yer almaktadır; fakat, grupları adına konuşan bazı
arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, sermaye piyasasının şu anda gelişmesindeki temel sorun,
bu kanunun eksikliği değildir; yani, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, sermaye piyasasında çok
büyük gelişmeler, mucizevi bir tırmanış olacağını söylemek -galiba dün 40 puan, daha önceki
gün 60 puan düşmüştü, bugünkü durumu bilmiyorum, inşallah düşme durmuştur- maalesef
çok zor.
Giderek artan enflasyon, sermaye piyasasını öldürmektedir. Hisse senetleri, dünyanın hiçbir
ülkesinde faizlerle rekabet edememektedir. Ayrıca bazı sayın bakanlarımızın -burada oturan
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Sayın Bakanı tenzih ederim- geçmişte tenkit ettikleri bazı hususlarda, şimdi, kendilerinin ben
zer uygulama yapmalarını da, sermaye piyasası açısından, özellikle hisse senedi piyasası açı
sından talihsiz bir gelişme olarak görüyorum. Gereksiz demeçler, gereksiz tahminler, açıkla
malar, bu piyasaya olan güveni zedelemekte, spekülatif iniş çıkışlara neden olmaktadır. Bura
da, "insider trading" dediğimiz, içeriden bilgi alarak alış verişlerini yapmayla ilgili bazı ya
saklamalar getirilecek; maddeler görüşülürken bunları konuşacağız; fakat bazı ülkelerde, özel
likle sermaye piyasasının, hisse senedi piyasasının çok geliştiği ülkelerde birtakım katı kurallar
var. örneğin, siyasete girmiş, bakan olmuş kişilerin şirket alıp satmaları yasaktır, sermaye pi
yasasında işlem yapmaları yasaktır. Türkiye'de bu, vakayi adiyedir. Son birkaç ay içinde, Hü
kümetimize mensup bir sayın bakan şirket satın almıştır ve bu şirketin hisseleri spekülatif ola
rak işlem görmüştür, çok hızlı yükselip alçalma da olmuştur. Şimdi, bunlar, insider trading
kapsamına, gördüğüm kadarıyla, yasa tasarısına girmemektedir. Tasarıya, bununla ilgili mad
deler de konulmadığı takdirde, sermaye piyasası, hisse senedi piyasası, arzu ettiğimiz saygınlığı
ve güveni kazanamaz.
,
Bu piyasayı geliştirmek, Türkiye için hayatî önemi haizdir. Çünkü, Türkiye'nin, bırakın
cumhuriyet dönemini, Osmanlı döneminden beri üretime dönmesi gereken bütün tasarrufla
rın önemli bir kısmı altına gitmektedir. Altın, Türkiye'nin kanının, bir bakıma, yurt dışına
akması demektir. Bu kurum gelişmediği sürece, Türkiye'nin, hızla zenginleşmesi, refahını ar
tırması, sanayileşmesini hızlandırması mümkün görülmemektedir. Onun için, biz de, milletve
kili olarak, bu yasa tasarısının eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde çıkması için çalışacağız; ama,
bütün eksikliklerini tamamlamak kaydıyla... Demin bahsettiğim siyasî kimlikli kişilerin de, bu
piyasada işlemlerini kontrol altına almamız gerekir.
Bu piyasanın sorunu, sadece insider trading sorunu değildir, daha başka önemli sorunları
da vardır. Amerika'da, yöneticiler, borsayla ilgili olarak her gün demeç vermezler, borsayı et
kileyecek demeçlerden kaçınırlar. Maalesef, Türkiye'de daha geçen hafta, bazı üst kademe bü
rokratlar tarafından, borsayı etkileyen demeçler verildi, daha önce'de, bazı bakanlarımız tara
fından aynı şey yapıldı. Onun için, burada, bu kanun tasarısının sihirli ilaç olmadığını maale
sef belirtmek gerekiyor. Ekonomik bazı yanlışlar düzeltilemezse, yapısal değişiklikler tamamlanamazsa, enflasyonu artırıcı bazı uygulamalardan vazgeçilmezse, sermaye piyasasını düzelt
mek çok zor olacaktır.
* .
Son söz olarak şunu belirtmek istiyorum : Burada, Sermaye Piyasası Kanununun sık sık
değiştirilmemesi gerektiği ifade.edildi. Benim, çok küçük bir endişem var; bu tasarı, sermaye
piyasasına, tasarruflar açısından belki kısa vadeli kısmi bir güvensizlik getirebilir. Bu bakım
dan, bunun olumsuz etkisinin olmaması için, uygulanması sırasında çok dikkatli davranılması, çok profesyonel ve ehil ellerce bu kanunun uygulanması gerektiği kanaatindeyim.
Bu düşüncelerle, Genel Kurulumuza saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci.
Şahsı adına söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, tasarının tümü üzerindeki
müzakereler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
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Sermaye Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 28.7.1981 tarihli, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 2 nci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya hal
ka arz edenler, bu Kanunun 40 inci maddesi çerçevesinde borsalar ve teşkilatlanmış diğer piya
salar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve Sermaye Piyasası Kurulu bu
Kanun hükümlerine tabidir. Ancak halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçları bu Kanun kapsamı dışındadır"
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g), (h), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.
"B) Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
Menkul Kıymetler : Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatı
rım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibare
leri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca be
lirlenen evraktır. Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifakaları bundan müs
tesnadır.
c) thraç ve Halka Arz :
thraç : Bu Kanunun uygulanmasında ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tara
fından çıkarılıp, halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satışıdır.
Halka Arz : Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrı
da bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi
ni; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini;
bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının ve
ya hisse senetlerinin satışını ifade eder."
"g) Halka Açık Anonim Ortaklık : Bu Kanunun uygulanmasında halka açık anonim
ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş olan veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.
h) İhraçcı: Anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil
kamu iktisadî teşebbüsleri, mahallî idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faali
yet gösteren kuruluş, idare ve işletmelerdir.
i) Aracı Kuruluşlar : Aracı kurumlar ile bankaları ifade eder.
j) İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık : Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakam
ve Devlet Bakanlığıdır."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II nci Bölüm başlığı ve 4 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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'.'BÖLÜM-II
Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı, Halka Arzı ve Satışı"
'•Kurul Kaydına Alınma
Madde 4. — İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydetti
rilmesi zorunludur.
Genel ve katma bütçeli idareler ve T.C. Merkez Bankasınca ihraç olunacak sermaye piya
sası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunlu değildir. Ancak bu ihraçlar hakkında Kurula
bilgi verilir.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satı
lamaz."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz işeyen sayın Üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Kurula Başvuru ve İnceleme
MADDE 5. — Kurula kayıt başvurusuna kurulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir.
Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir sürede tamam
lanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvurular düşer.
İncemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıt
mayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru ko
nusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtiha edilebilir.
, Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için veri
len süreler hesaba katılmaz."
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın
Selçuk Maruflu söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Maruflu.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; kısa bir açıklama yapmak istiyorum :
Şimdi, burada "İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst
bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterile
rek, başvuru konusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir"
deniliyor.
Şimdi, tabiî "imtina edilebilir" ifadesi, bir ölçüde, ret manasına gelir; ama, zannediyo
rum ki 2499 sayılı Kanunun ilgili maddesinde, kamu yararına uygun olmayan durumlarda açık
seçik ret hakkı, vardı. Belki burada "Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir" ifadesi ye
rine, "reddedilebilir" şeklinde bir ifade getirilirse daha açık ve kesin şekilde anlaşılabilir, "im
tina edilebilir" lafı, çok dolamaçlı bir söz. Bu konuda Sayın Bakan bir açıklamada bulunursa
aydınlanmış oluruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?
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BAŞKAN— Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, sayın üyeler; Sayın Maruflu'nun ifade buyurdukları husus üzerinde bir
değişiklik yapılmasının gerekli olmadığı görüşündeyiz.
Arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Madde üzerinde söz isteyen başkan sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
' , .
"Halka Arzın Şekli
Madde 6. — Sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede
yer alır. izahnamede bulunması gereken bilgiler Kurul tarafından belirlenir. Sermaye piyasası
araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Halkın
sermaye piyasası araçlarını satınalmaya daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve ilan
ların esasları Kurul tarafından belirlenir.
İlanlar ve açıklamalar gereceğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği
gibi Kurul kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya
dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nitelikte gördüğü reklamları yasaklar."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
MADDE 6. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışı
Madde 7.'— Sermaye piyasası araçlarının halka satışı izahnamede gösterilen esaslar ve
belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Kurul, pay sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını ko
rumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya satışının gerektiğinde satın alma
taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını; sermaye artırımlarında kullanıl
mayan rüçhan haklarına tekabül eden payların, piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde
olması halinde, bunların primli fiyattan satılmasını isteyebilir."
"İzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraçcılar tarafından müştereken imzalanır. Bu
belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur.
Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara taz
min ettirilemeyen kısmi için müracaat edilir.
Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.
Kurul, satış süreci içinde satılamayan payların kendileri tarafından tamamen satın alanıcağı
ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar arasından Kurulca
belirlenenler tarafından ortaklığa karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda sa
tılamayan payların kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar tarafından satın alınıp bedel
lerinin nakden ödenmesini de kapsar.
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Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak esas sermaye sis
temini kabul etmiş anonim ortaklıklar, sermaye artırımının tescilini takip eden en geç otuz gün
içinde hisse senetlerini alıcılara teslim ederler. Nama yazılı hisse senetleri için bu süre doksan
gündür. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış es
nasında alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk Ticaret Ka
nununun 395 inci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Satı
şı yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.
Kurul sermaye piyasası araçlarının halka satışında, küçük tasarruf sahiplerinin bunları
almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve sa
tışı yapanlardan isteyebilir. Kurul, halka arzlarda dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda
küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle satın almasını temin edecek düzenlemeler yapmaya yet
kilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Bakana bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahveci.
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Bu maddenin son fıkrasında, "Kurul, halka arzlarda
dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle satın almasını
temin edecek düzenlemeler yapmaya yetkilidir." denmektedir.
Sermaye piyasası, bizden daha kıdemli veya daha gelişmiş ülkelerde var olan bir uygula
ma mıdır? Acaba, bunun sermaye piyasasının gelişmesine olumsuz etkisi olmaz mı? Yani, bu,
dağıtım prensiplerine fazla müdahale etme, biraz aşırı yetki talebi değil midir?
BAŞKAN r— Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkanım, Sayın Kahveci'ye, şöy
lece özet cevap arz ediyorum : Bu yetki, gerektiğinde kullanılacaktır; amaç, küçük yatırımcıyı
korumaktır. . •
.'
BAŞKAN—Teşekkür ederim.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 7. —2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapan ihraçcılar veya aracı kuru
luşlar satış süresinin bitiminden itibaren altı iş günü içerisinde, satışın sonucu hakkında, Ku
rula bilgi vermekle yükümlüdürler."
• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 8. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İzahnanıe ile halka açıklanan konulardaki değişikliklerin, ilgili ihraçcılarça en geç on
gün içinde Kurula bildirilmesi zorunludur."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir."
9 uncu maddeyi okutuyorum :
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MADDE 9.— 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun üçüncü bölüm başlığı ile 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"BÖLÜM III
thraçcılara ve Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümler"
"Genel. Olarak :
Madde 11. — İhraçcılar faaliyet ve niteliklerine uygun sermaye piyasası araçları ihracı su
retiyle, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından, fon toplayabilirler.
Pay sahibi sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim or
taklıkların hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortak
lık hükümlerine tabi olurlar.
Kurul, bu Kanuna tabi ihraçcıların kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piyasası araçlarının
herhangi bir şekilde halka satıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Kurula bil
dirmek zorundadırlar. Denetçiler, bu durumu öğrendikleri tarihte, ihraçcının yönetim organı
na bildirmekle yükümlüdürler.
Bu madde kapsamına giren ihraçcılardan, anonim ortaklık niteliğini haiz olmayanlar, ser
maye piyasası araçlarını halka arz etmeyenler, aktif toplamı Kurulun belirleyeceği miktardan
az olanlar veya diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç veya halka arz edenler kurulca bu kanu
na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen muaf tutulabi
lirler. İşbu muafiyet şartlan ile ihraçcıların Kurul kaydından çıkma veya çıkarılma esasları teb
liğlerle belirlenir.
Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde, ulusal veya uluslararası piyasalarda tedavülü ko
laylaştırmak amacıyla, depo edilen menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, onlara
özdeş hamiline yazılı "depo edilen menkul kıymet sertifikaları" çıkarılabilir.
Nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalar
da işlem gören hisse senetleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi uygulanamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 10. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin 4 üricü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Kurulca belirlenecek miktardan
az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilme
si zorunludur. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.
Yönetim kurulunun dördüncü fıkrada belirtilen hususlara aykırı kararları aleyhine, yöne
tim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren
30 gün içinde anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde iptal davası
açabilirler. Bu halde, Türk Ticaret Kanununun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin 382,
383 ve 384 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, davanın açıldığım öğrendiği
tarihten itibaren 10 gün içinde durumu Kurula bildirmekle yükümlüdür.
Bu madde uyarınca esas sözleşme ile tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan
kararlar, Kurulun belirleyeceği usuller dairesinde ilan edilir.
'.'.

•
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Anonim ortaklıklar, Kuruldan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabile
cekleri gibi bu sisteme alınmada aranan nitelikleri yitirmeleri halinde, Kurul tarafından sis
temden çıkartılırlar."
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 11. — 2499 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri İhracı
Madde 13. — Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piya
sası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Kurula gönderilen bağımsız
denetimden geçmiş son malî tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile ge
nel kurulca onaylanan son malî tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme değer
artış fonunun toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçe
mez .
Mahallî idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, ida
re ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadî teşebbüs
lerinin tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer ihraç limitleri Bakanlar Kurulunea
belirlenir. Bu durumda, özel kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz.
Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç limitleri ile
Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinde tespit edilmiş olan anonim ortaklıkların çıkara
bilecekleri tahvil miktarına dair sınırlar gerektiğinde Bakanlar Kurulunca genel olarak veya
sektörler itibariyle artırılabilir.
Hazine garantisini ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitlerine
uyulmaz.
• Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri tama
men satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye pi
yasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkaramaz.
, Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi, esas
sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424
üncü maddeleri uygulanmaz;"
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 13 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.
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"Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
MADDE 13/A —- Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek "Varlığa Dayalı Men
kul Kıymetler" ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösteri
lebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, nitelikleri Kurul tara
fından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında 13 üncü maddede belirtilen limitler uygulan
maz."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
13 üncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 13. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 14 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.
"Oydan Yoksun Paylar
MADDE 14/A — Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla,
kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden
hisse senetlerini halka arz edebilirler.
" Oydan yoksun payların ihracı ve bunların sermaye içindeki oranı bu payları temsil eden
hisse senetlerine kâr payı dağıtımında tanınacak imtiyazın mahiyeti ve oram, senetlerin şekil,
kapsam ve türü, kâr payı imtiyazı dışındaki pay sahipliği haklarında tanınabilecek diğer imti
yazlar ve bunların kullanım esasları ile bu senetlerin halka arz, satış şart ve usulleri Kurul tara
fından belirlenir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 14. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesinin başlığı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir.
Temettü ve Bedelsiz Payların Dağılım Esasları"
"Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihin
deki mevcut paylara dağıtılır."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 15. —2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
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"Muhasebe, Malî Tablo ve Rapor Standartları, ilan, Bağımsız Denetleme
Madde 16. — thraçcılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya
açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek malî tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak
şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle
düzenlemekle yükümlüdürler.
thraçcılar ve sermaye piyasası kurumları düzenleyecekleri malî tablolardan Kurulca belir
lenenleri daha önce kurulmuş ve bu Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca kurulan
bağımsız denetleme kuruluşlarına, bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma
ilkesine uygunluğu bakımından inceleterek bir rapor almak zorundadırlar.
Kurul, halka arzda, kayıtlı sermaye sistemine geçişte, bu Kanun kapsamındaki anonim or
taklık ve sermaye piyasası kurumlarının tasfiyesi, devri, birleşmesi ve nevi değiştirmelerinde
bağımsız denetim raporu isteyebilir.
Bağımsız denetleme kuruluşları, denetledikleri malî tablo ve raporlara ilişkin olarak ha
zırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlar
dan hukuken sorumludurlar.
Kurulca düzenlenmesi öngörülen malî tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olun
ması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula
gönderilir ve kamuya duyurulur."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum :
MADDE 16. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 16 ncı maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.
"Kamunun Aydınlatılmasında özel Durumlar
MADDE 16/A — Halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağ
lamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunul
masında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenmesinde veya ortaklığın
pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu yeren, hisse senedi el değiştirmelerinde, ser
maye artırımlarında, birleşime ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli
olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını
sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar.
Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklık
ların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin °/o 10 veya daha faz
lasına sahip ortakları, malik oldukları anonim ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak,
Kurulun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar
dahilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yüküm
lüdürler."
— 35 —

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

O:1

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum ,• Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
17 nci maddeyi okutuyorum ;
MADDE 17. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların, yüksek öğrenim görmüş ve finans, ikti
sat, maliye, hukuk, bankacılık, işletmecelik ve mühendislik dallarından birinde veya birkaçın
da tecrübe sahibi olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A)
bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı fıkralarında belirtilen şartları taşımaları zorunludur."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu'ya söz veriyorum.
Buyurun Sayın Maruflu.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurul başkanlı
ğı ve üyeliklerine atanacakların şartlarını belirleyen bu madde, Plan ve Bütçe komisyonunda
görüşülürken, daha önce maddenin esasında yer alan, "en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmaları"
şartı kaldırılmış ve hiçbir süre tahdidi getirilmemiştir.
Aslında, bu göreve atanacaklar için, belli bir süre şartının konulmasında şahsen yarar gö
rüyorum. Bu süre, 10 yıl olmayabilir; ama, 5 yıl olabilir. Çünkü, Sermaye Piyasası Kurulunda
görev alacak kişilerin, hakikaten fevkalade önemli görev ifa edecek olan kişiler olmaları nede
niyle, belli bir yıl tecrübeye sahip olmaları şartı aranmalıdır. Maddeye göre, yükseköğrenim
kurumlarından mezun olmuş; fakat bü konuda hiç tecrübesi ve belli bir süre hizmeti olmayan
kişilerin bu göreve getirilmeleri tehlikesi olduğundan, alınacak kararlarda da hatalar olabile
cektir. Bu nedenle, maddeye, bu göreve atanacaklarda, belli bir hizmet süresi şartı aranması
hükmünün konulmasını şahsen öneriyorum.
İkincisi, Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımız yine buraya bir "finans" sözcüğü
koydular. Aslında "maliye" sözcüğünün İngilizce karşılığı olan "finance" sözcüğü, Türkçeye
"finans" şeklinde girmiş olduğundan, maddedeki "finans" veya "maliye" sözcüklerinden birisi
lüzumsuz olmaktadır. Bu bakımdan "maliye" veya "finans" şeklinde ikisinden birinin mad
de metninde yer almasının daha doğru olabileceği düşüncesindeyim.
Önerilerim bu kadardır, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
18 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 18. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Görev ve Yetkiler
"Madde 22. — Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
a) Bu Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz
ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek,
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b) thraç veya halka arzolunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve ka
mu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici ola
rak durdurmak,
c) îhraçcıların alacaklarına ve duran varlıklarına dayalı olarak çıkaracakları varlığa da
yalı menkul kıymetlerin şartlarını, ihraç ve halka arz esaslarını ve tabi olacakları sair hususları
düzenlemek, gerektiğinde münhasıran varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile iştigal eden ge
nel finans ortaklıkları ile risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve
risk sermayesi yönetim şirketlerini denetlemek,
d) 1.6.1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre, denetlemeye yetkili olanların sermaye piya
sasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturacakları kuruluşlara ilişkin
kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını, bu şartlara uyan sermaye piyasasında bağımsız denet
lemeye yetkili kuruluşları listeler halinde ilan etmek,
e) Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, ge
nel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü malî tablo ve raporlar ile bunların bağımsız
denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirküle
rin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esas
larını tespit ve bu konularda tebliğler yayımlamak,
f) Bu Kanuna tabi ihraçcıların, 50 nci maddenin (a) bendi hükümleri çerçevesinde ban
kaların, sermaye piyasası kurumlarının ve borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların faali
yetlerinin bu Kanuna, Kurul yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve sermaye piyasaları ile ilgili
diğer mevzuata uygunluğunu gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek, izlemek ve denetlemek,
' g) Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, yanıltı
cı ilan ve reklamları yasaklamak,
h) Bu Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi edilen malî tablo ve raporları, bağım
sız denetleme raporları ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında ihraçcı ve kurum denetçilerinden veya bağımsız denetçilerden ayrıca rapor istemek, elde ettiği so
nuçları değerlendirerek, Kanunda belirtilen gerekli tedbirleri almak,
i) Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında genel hükümler çerçevesinde ve
kaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek,
j) Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı
vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak
kurumların kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek, izlemek ve de
netlemek,
k) Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve satımını, ilgili sözleş
meleri ve bu sözleşmelere ilişkin piyasa işlem kurallarını düzenlemek ve bu işlemlerle ilgili faa
liyet ilke ve esaslarını belirlemek,
1) Menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke
ve esasları belirlemek ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankasının görüşü
alınmak suretiyle kredili menkul kıymet işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak,
m) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı
konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yapmak,
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n) Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması veya kayda değer haline getirilmesi
ve derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemek,
o) Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin ku
ruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek,
p) İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak; çalışmaları hakkında ilgili Bakana ra
por vermek; sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum :
^
MADDE 19. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhraçcılar bu fona, Kurulca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının
ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadırlar. Bu oran gerektiğinde Ba
kanlar Kurulunca azaltılabilir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 20. —2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun V inci bölüm başlığı ve 30 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"BÖLÜM V
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VE SERMAYE PİYASASI KURUMLARI"
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Madde 30. — Bu Kanun kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetleri;
a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satı
şına aracılık,
b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı,
c) Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı
vadeli işlem sözleşmesi yapılmasına aracılık,
d) Menkul kıymetlerin,geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
e) Yatırım danışmanlığı,
0 Portföy işletmeciliği veya yöneticiliğidir.
Aracılık, sermaye piyasası araçlarının 31 inci madde çerçevesinde yetkili kuruluşlar tara
fından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım
satımıdır. Vadeli işlem sözleşmelerinin yapılmasına aracılık da bu hüküm kapsamındadır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
21 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 21. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
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"Faaliyet tzni
Maddç 31. — Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin al
maları zorunludur. Faaliyet ve aracılık türleri itibariyle başvuru ve izin esasları Kurulca düzen
lenir. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet ve aracılık türü için Kurulca
izin verilebilir. 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sermaye piya
sası faaliyetleri münhasıran aracı kuruluşlarca yürütülür.
İzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren Yetki Bel
gesi verilir. Yapılabilecek sermaye piyasası faaliyetleri ve aracılık türleri itibariyle yüklenilebilecek sorumluluğun azamî sınırına ilişkin esaslar Kurulca düzenlenir.
Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermâye piyasası faaliyetlerinde
bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bu
lundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar.
Sermaye piyasası kurumlarında, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmekle görevlendiri
lecek personelde aranacak asgarî şartlar Kurulca belirlenir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 22. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kânununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Sermaye Piyasası Kurumları
Madde 32. — Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek "Sermaye Piyasası Kurumları*•'
aşağıda gösterilmiştir : . . - ' • •
a) Aracı Kurumlar,
b) Yatırım Ortaklıkları,
c) Yatırım Fonları,
d) Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
23 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 23. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Aracı Kurumların Kuruluş Şartları
Madde 33. — Aracı kurumların kuruluşlarına Kurulca izin verilebilmesi için,
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüzkızartıcı bir suçdan dolayı hükümlülükle
rinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
Gerekir."
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
24 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 24. — 2499 sayılı Sermâye Piyasası Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Aracı Kurum ve Bankaların Faaliyet Şartları
Madde 34. — Aracı kurum ve bankaların faaliyet izni alabilmeleri için, 30 uncu madde
nin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetlerden en az birinde bulunmak üzere
Kurula başvurmaları şarttır. Aracı kurum ve bankalar, Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde,
izin almak şartıyla, diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunabilirler.
Borsada işlem yapacak aracı kurum ve bankaların ilgili Borsadan Borsa Üyelik Belgesi
almaları zorunludur.
Aracı kurumların faaliyet ve merkez dışı örgütleri ile ilgili ilkeler Kurulca belirlenir. Mer
kez dışı faaliyette bulunacak aracı kurumlara Kurulca izin verilir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
25 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 25. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Kapsamı
Madde 35. — Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, attın ve diğer
kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu portföy
ler müstakilen bu unsurlardan oluşabileceği gibi, karma da olabilir.
Bu ortaklıkların kuruluş izni alabilmeleri için 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (0 ben
dinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurmaları şarttır.
Yatırım ortaklıklarının portföy işletmek dışında yapabilecekleri faaliyetler Kurulca düzenlenir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
26 ncı maddeyi okutuyorum :
MADDE 26. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
•''..'
%
"Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet Şartları
Madde 36. — Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için;
a)
b)
c)
d)
e)

Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması,
Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
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f) -Kurucularının müflis olmadığının veya yüzkızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülükleri
nin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
Gerekir.
Yatırım ortaklıklarının, portföylerinde bulunduracakları kıymetler itibariyle türleri, de
ğerleme esasları, portföy sınırlamaları, yönetim ilkeleri, kâr dağıtım esasları, saklama usul ve
esasları, tabi olacakları yükümlülükler ve tasfiye ile sona ermelerine ilişkin esaslar Kurul tara
fından belirlenir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 27. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Yatırım Fonları
Madde 37. — Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında topla
nan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına
göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve'diğer kıymetli madenler protföyü işlet
mek amacıyla kurulan malvarlığına Yatırım Fonu adı verilir.
Fonun tüzel kişiliği yoktur; ancak malvarlığı kurucunun malvarlığından ayrıdır. Kurucu,
fonu, yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yöne
tir veya yönetimini denetler. Fon varlığının korunması ve saklanmasından kurucu sorumludur.
Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda ve ilgili mevzuatta hü
küm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun Vekalet Akdi hükümleri uygulanır.
Yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföylerinde bulunan taşınmazlarla, taşınmaza dayalı
senetlerin tescil, şerh ve diğer tapu işlemlerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belir
lenir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
28 inci, maddeyi okutuyorum :
MADDE 28. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Yatırım Fonları Kuruluş ve Faaliyet Şartları
Madde 38. — Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun Yatırım Fonu içtüzüğünü hazırlaya
rak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kuru
la izin için başvurması zorunludur. Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere
Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alınır.
Fon yönetimi ve saklama hizmetlerinin farklı kurumlarca yürütülmesine Kurul tarafın
dan karar verilebilir.
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Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yar
dım sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar
dan, Kurulun tebliğle belirleyeceği esaslara uyanlar Yatırım Fonu kurabilirler.
Kurul,
a) Fonun kuruluşu, fonun asgarî tutarı, fon türleri itibariyle portföylerde bulundurula
bilecek kıymetleri ve portföy sınırlamaları, değerleme esasları, fon kârının tespiti ve dağıtımı
ile fonun faaliyet ve yönetim ilkelerini, birleşmesini, sona ermesini ve tasfiyesini,
b) Fon içtüzüğünün, yönetim ve saklama sözleşmelerinin düzenlenmesini, kapsamını,
değiştirilmesini, tescil ve ilanını, katılma belgelerinin değerine, ihraç ve geri satın alma fiyatla
rının hesaplanmasına ve ilanına, alım satım ilkelerine ilişkin esasları,
Belirler.
Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tarafından hacze
dilemez.
Fon kurucusu veya yöneticisinin iflası veya tasfiyesi halinde Kurul gerekli tedbirleri alma
ya yetkilidir."
BAŞKAN — Madda üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Buyurun Sayın Komisyon.

'

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI tLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ta
sarının 28 inci maddesiyle değiştirilen bu 38 inci maddenin üçüncü satırındaki, "izin için
başvurması" tabirinin, "İzin için başvurulması" şeklinde -redaksiyon halinde- düzeltilmesini
rica ediyoruz...
BAŞKAN — Evet, "başvurulması" şeklinde düzeltilecektir.
Komisyonun ifade buyurduğu düzeltilmiş şekliyle madde üzerinde söz isteyen?.. Olmadı
ğına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
29 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 29. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Diğer Sermaye Piyasası Kurumları
Madde 39. — Sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi ve bunları
ihraç eden ortaklık ve kuruluşlarla sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan ku
ruluşlar; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi, sermaye piyasası faaliyetlerini yerine ge
tiren şirketler ve ortaklık ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek münhasıran bu Kanu
nun 13/A maddesinde belirlenen varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla teşkil
edilen genel finansı ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezleridir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
30 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 30. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
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"Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar
Madde 40. — Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında ya
zılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçları
nın güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağla
mak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz
kurumlardır.
Borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçeleri ve personel kadro
ları yönetim kurullarının teklifi üzerine genel kurullarınca kesinleştirilir.
Kurul, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı diğer teşkilatlanmış piya
saların kuruluşuna ve bunların güven, açıklık ve kararlılık içinde faaliyet göstermesinin sağ
lanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Kurul, borsaların ve sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı teşkilatlan
mış diğer piyasaların izleme ve denetim merciidir."
BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
31 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 31. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 inci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 40/A maddesi eklenmiştir.
"Kambiyo ve Kıymetli Madenler Borsaları
MADDE 40/A — Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların ça
lışma esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek
bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık
yetkilidir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
32 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 32. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Denetime Yetkililer
Madde 45. — Bu Kanun kapsamındaki ihraçcılar, sermaye piyasası kurumları ve kişilerin
bu Kanundan doğan işlem ve hesapları Kurulca görevlendirilecek Kurul uzmanları tarafından
denetlenir, ilgili Bakan tarafından da gerektiğinde bu denetlemeler yaptırılabilir.
Denetimle görevlendirilenler, bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hü
kümlerinin uygulanmasını ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini birinci fıkrada belirtilen
ortaklık, kuruluş, kişi ve kurumlar nezdinde denetlemeye, görevleriyle ilgili gerekli görecekleri
bilgi ve belgeleri istemeye, gerekli tutanakları düzenlemeye, bunların işlem ve hesaplarının Ka
nuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunu ve denetlenen ortaklık, kuruluş, kişi ve kurum
larla ilişkili diğer gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını da Kanunun uygulanmasıyla
sınırlı olarak incelemeye yetkilidirler.
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Bu madde kapsamına giren ihraçcılar, kişi ve kurumlar görevliler tarafından istenecek her
türlü bilgiyi, işlem ve belgelerin örneklerini vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzala
makla yükümlüdürler.
Bu madde uyarınca yapılacak tebligatlara, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır."
BAŞKAN — Madde.üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
33 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 33. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
' • . ' < „ ' •
"Tedbirler
Madde 46. — Kurul, bu Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler so
nucunda;
a) Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış iş
lemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri
almaya; kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın
karşılığı ve satışı yapılacak senetler için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 üncü mad
desi uyarınca her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye; her türlü hukukî ve
cezaî sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin do
ğurduğu sonuçların iptali için tespit tarihlerinden itibaren üç ay, vukuu tarihlerinden itibaren
bir yıl içinde dava açmaya,
b) 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararlan aleyhine, bu
kararların ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mah
kemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icrasının geri bırakılmasını istemeye,
c) Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen
durum ve işlemler ile sermayenin azalması veya kaybı halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümle
ri saklı kalmak kaydıyla anonim ortaklıklardan, tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapma
sını istemeye ve gerektiğinde bu halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye,
d) 15 inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulundukları tespit edilen ano
nim ortaklıklardan, denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirlenecek şekil ve esaslar da
hilinde ortaklara duyurulmasını istemeye,
e) Mevzuat uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgileri ve mevzuata aykırı
lıkları, masrafı ilgili anonim ortaklık, kişi, kuruluş veya sermaye piyasası kurumlarından tah
sil edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya,
f) Kurulca denetlemeyle görevlendirilenler tarafından istenecek defter, evrak, dosya, ka
yıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, gerektiğinde mahkemeye başvura
rak, bunların ibraz veya tesliminin sağlanmasını talep etmeye,
g) Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve içtüzük hükümlerine aykı
rı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, ilgililerden, aykırılıkların giderilmesini ve kanuna, iş
letme amaç.ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını istemeye; aykırılıkların giderilmemesi veya
giderilemeyecek aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, gerekli her türlü tedbiri almaya ve
bu kurumların yetkilerini kaldırmaya,
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h) Sermaye piyasası kurumlarının, malî yapılarının ciddî surette zayıflamakta olduğu
nun yapılan denetimler sonucunda tespiti halinde, verilecek uygun bir süre içinde, malî du
rumlarının güçlendirilmesini istemeye; verilen süre içinde, bu kurumlar tarafından gerekli ted
birlerin alınmadığı veya malî durumlarının taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış
olduğu tespit edildiği takdirde, kurumların yetkilerini kaldırmaya; bu tedbirlerden netice alın
madığı takdirde tasfiyelerini ve gerektiğinde iflaslarını istemeye,
Yetkilidir.'»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
34 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 34. — 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Cezaî Sorumluluk
Madde 47. — Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde :
A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanma
mış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye
piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağla
mak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bufiiliişleyen 11 inci madde
kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara ha
kim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve
bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek duru
munda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabi
lecek durumundaki kişiler,
2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasa
nın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak
amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte
hareket edenler,
3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnet
siz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açık
lamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,
4. 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle, sermaye piya
sasında izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri
geçici olarak durdurulduğu halde faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yet
kilileri,
Fiilen mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı ayrı hükmolunmak üzere 1 yıldan 3 yıla
kadar hapis ve 500 Milyon liradan 1 Milyar liraya kadar ağır cezası ile;
B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenecek bilgi
leri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere
ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler,
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2. Gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenme
sini sağlayanlar,
3. Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, Yetki Belgeleri iptal olundu
ğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklamla
rında sermaye piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kul
landıkları takdirde, ilgili gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri,
4. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası, 7, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri, 13 üncü maddenin beşinci
fıkrası, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 15,16, 16/A maddeleri, 25 inci maddenin (a) bendi,
28 inci maddenin (b) bendi, 34 üncü madde, 38 inci madde, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasına
aykırı hareket edenler,
5. Bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve
tebliğlere, düzenlenen standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı ha
reket edenler,
• . •. .
100 Milyon liradan 500 Milyon liraya.kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Birinci-fıkranın (A) ve (B) bentleri uyarınca verilecek ağır para cezaları üst sınırla bağlı
olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz.
Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen ce
zalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Cezaların artırılabilmesi için daha önce verilen
cezanın infazı şartı aranmaz."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
35 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 35. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Cezaların Artırılması
Madde 48. — Bu Kanun kapsamındaki ihraçcılarla sermaye piyasası kurumlarının yöne
tim kurulu üyeleri, denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile sorum
lularının ortaklığın, kuruluşun veya fonun paraları ve diğer malları ile sermaye piyasası araçla
rı, defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere
göre belirlenen cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
36 ncı maddeyi okutuyorum :

-/

MADDE 36. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Usul Hükümleri

ı

Madde 49. — 47 nci maddede yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurul tara
fından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Kurul
aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır.
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Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcıları, Kurulu ha
berdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler.
Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse, Kurul kendisine
tebliğ edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre itiraza yetkilidir.
Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve öncelikle
karara bağlanır."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
37 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 37. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesinin (a) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
' 'a) Kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile (V.) bölümde öngörülen faa
liyetlerde bulunan bankalar, bunlarla sınırlı olarak bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. An
cak, Kanun hükümleri, ortak sayısı bakımından bankalar hakkında uygulanmaz.
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar için gereken asgarî fon miktarı, muha
sebe, kayıt ve belge düzeni gibi hususlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşü
alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. - • /
' 'Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü ile yeniden de
ğerleme artış fonunun kullanımına ilişkin esasları belirlemeye ilgili oldukları Bakanlık yetkilidir.
Bankalar ve sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, malî tablo ve rapor
standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
38 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 38. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesi iki numaralı fıkrasının
ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
' 'Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüzdanı yerine adî veya ticarî senetler veya
makbuz verilmesi durumu değiştirmez."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun, sermaye piyasası araçlarını kayda almaya ilişkin
hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihraç ve halka arz başvuruların
da uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum :
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kuruldan (A) serisi Borsa
Bankerliği Belgesi alan aracı kurumların, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
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(b) bentlerinde; (B) serisi Borsa Bankerliği Belgesi alan aracı kurumların ise aynı fıkranın (b)
bendinde düzenlenen faaliyetlerde bulunma ve borsa üyelik hakları saklıdır. Ancak bu aracı
kurumlar sahip oldukları borsa bankerliği belgelerini; bu Kanunun yürürlüğü tarihinden iti
baren 6 ay içinde Kurul'a başvurarak, yetki belgeleriyle değiştirmek zorundadırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, 5 sayın üyemiz tarafından bir ek madde önerilmiş bulunmaktadır.
Şimdi metni okutacağım; Genel Kurulun tasvibine mazhar olduğu takdirde, 39 uncu madde
olarak işlem yapılacaktır.
Ek madde önerisini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki maddenin görüşülmekte olan (1/377) ve 64 sıra sayılı Kanuna ek madde olarak
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Keçeciler
Konya
Ülkü Güney
Bayburt

Adnan Kahveci
İstanbul
Selçuk Maruflu
İstanbul
Hasan Korkmazcan
Denizli

Ek Madde — Sermaye piyasasını etkileyebilecek yönetim kademelerinde bulunan bakan,
bürokrat ve diğer ilgililer, görev aldıkları tarihten sonra en geç bir ay içinde, sahip bulundukla
rı nama veya hamiline muharrer hisse senetlerini ve diğer menkul kıymetleri Sermaye Piyasası
Kurulunun tespit edeceği ve denetleyeceği bir yediemine teslim ederler. Bu menkul değerlerin
yönetimi yediemin tarafından yürütülür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 47 nci madde
esaslarına göre cezalandırılır.
Gerekçe : Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, kamuya açıklanması ge
reken bilgilere daha önce ulaşabilecek ve bu bilgileri kendi menfaatları için kullanabilecek ba
kan, bürokrat gibi yetkililerin sermaye piyasasını etkilemeleri diğer bazı ülkelerde engellenmiş
tir. Bu madde ile aynı uygulamanın da ülkemizde yapılması mümkün hale getirilmektedir. Bu
madde ile sermaye piyasasına çok daha yüksek saygınlık ve güven kazandırılmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeyi takip ve tespit edebildi mi; katılıyor mu katılmıyor
mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Anladım efen
dim; fakat ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
. - •
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Bu, teknik bir konudur. Tasarının insica
mını bozacağı cihetle katılmamız mümkün değildir.
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için, katılamamaktadır; Hükümet, teklifin
bütününün insicamını bozacağı düşüncesi ve gerekçesiyle katılmamaktadır.
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ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Söz istiyorum efendim...
BAŞKAN — İmza sahipleri adına Sayın Kahveci; buyurun.
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; izledi
ğiniz gibi, bu tasarının görüşmeleri sırasında da İktidar Grubuna yardımcı olduk, yapıcı olma
ya çalıştık.
Biliyorsunuz, bir kaç yıldır Türkiye'nin gündeminde, "İnsider trading" dediğimiz, yani
kamuya henüz açıklanmamış bilgilere sahip olup kendisine haksız kazanç elde ettiği şeklinde
yapılan bazı ithamlar, tenkitler vardı ve sermaye piyasasındaki bugünkü spekülatif bazı hare
ketlerin arkasında da bunlar olduğu iddia edilmişti.
Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorum; çünkü, Sermaye Piyasası
Kurulu Başkanının bunlarla ilgili yaptıkları inceleme hakkında da fazla bilgi sahibi değilim;
fakat, gerçekten -böyle bir durumun "şüyuu vukuundan beterdir" derler ya- bunu önlemek
için bu yasa tasarısında bazı güzel maddeler var. Bunu daha iyi bir şekilde takviye etmemiz
gerekir. Mademki burada, memleketin geleceği için önemli gördüğümüz bir tasarıyı elbirliğiy
le çıkarıyoruz; bu tasarıda, insider trading'e sebep olabilecek, yani kamuya açıklanmamış bil
gileri daha önce ele geçirip kendi menfaatına kullanabilecek kişilerin de yolunu kesmemiz la
zım. Bu husus diğer Ülkelerde var.
Bu ek yahut da yeni madde önergesiyle diyoruz ki, sermaye piyasasını etkileyebilecek bil
gilere -biz de milletvekilleri olarak sermaye piyasasından etkileyebilecek bilgilere vatandaştan
önce pek sahip değiliz- önceden sahip olabilecek kişiler eğer ellerinde hisse senedi tutuyorlarsa
bunları -diğer ülkelerdeki gibi- bir yediemine teslim etsinler ve yediemin bunları işletsin. Tabiî
ki, hangi hisse senetlerinin yediemin elinde olduğu bilindiği ve yediemin de bunları spekülatif
olarak hareket ettirmediği için, haksız kazanç iddiaları tamamen ortadan kalkacaktır.
Bu, sadece DYP'yi ilgilendiren bir konu değildir, SHP'yi ilgilendiren bir konu değildir;
bu, Türkiye'yi ilgilendiren bir konudur. Bu tip spekülatif olayları veya bakanların ve yetkili
mevkilerde bulunan bürokratların yapabilecekleri bu tip spekülatif olay şüphelerini dahi kaldıramazsak -belki olay hiç olmayacaktır; ama, şüphesini dahi kaldıramazsak; şüphesi varsa
tabiî-bu, sermaye piyasasını menfi yönde etkileyecektir.
,
Bu önergeyi kabul ettiğimiz takdirde, sizin de menfaatınızadır, memleketin de menfaatınadır. Bu açıdan, benim arzım, Sayın Başkanlık Divanının bu önergeyi tekrar okutması ve bu
nu, objektif ve açık bir zihinle tekrar düşünmemizdir. Kabul edilmediği takdirde, sizler de ge
reksiz yere zan altında kalacaksınız... Bugün, Hükümetimizin bazı bakanlarının elinde külli
yetli miktarda hisse senedi vardır ve borsadaki, onların sahip olduğu hisse senetleriyle ilgili
her spekülatif harekette siz de yıpranacaksınız, siz de şaibe altında kalacaksınız...
Arzım bu kadardır; teşekkür ederim.
BAŞKAN -— Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, Sayın Kahveci özetle, görüşlerinin layıkıyla anlatılabilmesini temin
sadedinde, önergenin bir kere daha yüksek huzurunuzda okunmasını önermekte ve istemekte
dir. Esasen, bu şerefli görevi, benden önce, örnek başarıyla ifa ve eda etmiş, Komisyon Başka
nı mevkiindeki Sayın îlyas Aktaş Başkanıma, "Takip ve tespit edebildiniz mi?" sorusunu, fu
zuli saymama rağmen tevcih etmemin sebebi de, acaba kıraattaki bir aksaklık tespite bir zarar
vermiş midir düşüncesindendi. Yoksa, Sayın Aktaş'ın idraki de, ifadesi de malum ve müsel
lemdir; tereddüt kaldırmaz.
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Sayın Kahveci, önergenin bir kere daha kıraatini önermektedir. Aksine sebep olmadığı ve
Yüksek Heyetin de imzalara bakarak karar vermediği inancıyla, müsamahanıza sığınarak, bir
kere daha okumasını ve okunmasi istediği gibi okumasını Divan Üyesi arkadaşımdan rica edi
yorum; biraz sesli ve biraz yavaş...
Anlayışınıza teşekkür ediyorum.
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve arkadaşlarının önergesi:
Ek Madde — Sermaye piyasasını etkileyebilecek yönetim kademelerinde bulunan bakan,
bürokrat ve diğer ilgililer, görev aldıkları tarihten sonra, en geç bir ay içinde, sahip bulunduk
ları nama veya hamiline muharrer hisse senetlerini ve diğer menkul kıymetleri Sermaye Piyasa
sı Kurulunun tespit edeceği ve denetleyeceği bir yediemine teslim ederler. Bu menkul değerle
rin yönetimi yediemin tarafından yürütülür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 47 nci
madde esaslarına göre cezalandırılır.
Gerekçe : Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, kamuya açıklanması ge
reken bilgilere daha önce ulaşabilecek ve bu bilgileri kendi menfaatları için kullanabilecek ba
kan, bürokrat gibi yetkililerin sermaye piyasasını etkilemeleri diğer bazı ülkelerde engellenmiş
tir. Bu madde ile aynı uygulamanın da ülkemizde yapılması mümkün hale getirilmektedir. Bu
madde ile sermaye piyasasına çok daha yüksek saygınlık ve güven kazandırılmaktadır.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce de arz ettiğim gibi; okunmuş bulunan öner
geye, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle katılamamakta, Hükümet, teklifin bü
tününün insicamını ihlal edebileceği gerekçesiyle katılmamaktadır.
Şimdi, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler.,. önerge kabul edilmemiştir.
39 uncu maddeyi okutuyorum :
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 39. — a) 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 8, 41, 42,
43, 44 üncü maddeleriyle geçici 1, geçici 2 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, geçici 3,
4 ve 5 inci maddeleri,
b) ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 14.1.1982 tarih ve
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 13.9.1982 tarih ve 45 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Eklenen Ek 28, 29, 30 ve 34 üncü maddeleri,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
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Yürütme MADDE 41.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, görüşmekte bulunduğumuz tasarının 28 inci maddesinin üçüncü sa
tırındaki "Başvurması" kelimesinin, müracaat üzerine, "Başvurulması" şeklinde değişikliği
önerilmiş ve kabul edilmişti. Şimdi, yeni bir müracaatla, Sayın Hükümet, değişikliği değiştir
memizi ve basılı metni aynıyla muhafaza etmemizi istemektedir. Yani, nihaî şekliyle madde,
basılı metindeki gibi kabul edilecektir; arz ediyorum.
İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesi uyarınca bu düzeltmeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Böylece, tasarının maddelerinin tamamı kabul edilmiş bulunmaktadır.
Oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen sayın üye var mı? Bulunma
dığına göre, tasarının tümü, açık oylama suretiyle oyunuza sunulacaktır.
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Oylama, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır.
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda, adını soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler.
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlanıldı)

3. —istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Pl
Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayısı : 63) (1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 3 üncü sırasında yer alan, İstanbul Ken
tinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Bir önceki tasarıda sergilediğiniz olumlu, yakışır ve yararlı, sporcu, centilmen ruhunu bu
tasarıda da sergileyerek, süratle tasarıyı kanunlaştıracağınız ümidi ve temennisi içinde görüş
melere başlıyoruz.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir.
• '
Tasarının tümü üzerinde söz almış bulunan değerli milletvekillerini arz ediyorum : Ana
vatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder; Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu.
İlk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'e ve
riyorum.
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar)
(1) 63 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; ağır ve ekonomik yönlü bir kanun tasarısını kanunlaştırmanın verdiği zorunluluk
tan sonra, değişik, sizi biraz da rahat ettirecek bir kanun tasarısı huzurunuzda.
Şunu arz edeyim ki, bu, çok enteresan bir kanun tasarısı...
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplar adına konuşmalar başlamış bulunmaktadır;
ayrıca, özellikle Sayın Ergüder kürsüdedir; dinlemek menfaatınızadır...
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Teşekkür ederim.
Spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanım bugün çifte bayram yaşıyor. Bendeniz de bir nebze
seyrettim; Trabzonsporun Bursasporu elemesinden dolayı -Trabzonsporun çok değerli yöneti
cisi (kurucu mesabesine varıncaya kadar) ve aynı zamanda da Olimpiyat Kanun Tasarısını geti
ren bir Bakan- Sayın Bakanı Trabzonşpor için de tebrik ederim, bu kanun tasarısını getirdiği
için de tebrik ederim,
Muhterem milletvekilleri, bu görüştüğümüz tasarısı 24 maddeden ibarettir. Güzelliği ne
dir; oyunlar bitince kanunun ortadan kalkmasıdır veya Olimpiyat Komitesi olimpiyatların 2000
yılında İstanbul'da yapılma talebini reddederse, gene kanunun ortadan kalkmasıdır, yani bir
nevî kanunu muvakkate...
Evvela, sekiz sene evvel bu işi düşünerek işe başlamasından dolayı Hükümeti takdir edi
yorum. Malumuâliniz, önümüzdeki 1992 Olimpiyatları Barselona'da, 1996 Olimpiyatları da
Atlanta'da olacak; inşallah 2000 yılının olimpiyatları da dünya güzeli şehrimiz İstanbul'da olacak.
Bu bakımdan Hükümetin ve onun değerli Bakanının, tedbirli bir tacir gibi, çok evvelden böyle
bir tasarıyı getirmesi, inşaatlara başlanması ve bununla ilgili organizasyonların yapılabilmesi
bakımından fevkalade doğrudur.
Bunun güzelliği çok; ama, müsaade ederseniz biraz da nalıncı keseri gibi çalışayım. İstan
bul ve İstanbul'un civarındaki bütün kentler olimpiyata hazır vaziyettedir; yani,, 1992'de, Tür
kiye'nin bütün vilayetlerindeki, İstanbul'daki ve Marmara havalisindeki bütün sahalar, Allah'a
şükür yemyeşildir; olimpik yüznv? havuzları vardır... Binaenaleyh* Türkiye'nin her tarafında
bu organisazyon cep servis olarak kullanılabilir. Malumuâliniz, Anavatan Partisi 1983 yılında
geldiği zaman, santrforun, kalecinin, sağ açığın çamurlar içerisinde süründüğünü hatırlarsı
nız; ama, Allah'a şükür, bugün, hemen hemen 74 vilayetimizde, hatta kazalarımızda, altyapısı
mükemmel yeşil alanlarımız vardır. Tabiî, hükümetler, devre devre hizmetlerini yapacak ve bir
birlerine devredeceklerdir. Belki onbeş sene evvel bunu düşünemezdik; ama, bugün, İstanbul
kentinde -Avrupalılar duysun- biz bu organizasyonu yapacak güçteyiz Allah'a şükür.
Kısaca şöyle arz edeyim ; Malumuâliniz, olimpiyatlar eski Yunan ve Atina'nın bir buluşu
dur. Biz, asil bir milletiz, başkalarının icat ettiği konulan da çekinmeden söyleriz. Milattan
önce 776'dâ, olympia şenlikleri, tanrıların tanrısı Zeus'a atfen, 2 600 metre yükseklikteki o
tepeye atfen kurdukları bir şölendir. Oraya da o tarihlerde muayyen insanlar gidebilir ve yarış
malara katılabilirlerdi -esirler, köleler, kadınlar giremezlerdi- ve kendi aralarında olimpiyatları
yaparlardı. 1876 yılında yaptıkları olimpiyatlara ise, ilk defa, Amerika gibi, Fransa gibi, İngil
tere gibi memleketler katildi; ama, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, biz, bu işlere uzak oldu
ğumuz için, katılmadık. Zaman içerisinde, 1907'li yıllarda, yavaş yavaş Türkiye'de, bir jimnazyum, bir beden sağlığı çalışmaları başlamış ve gani gani rahmet eylesin, hocamız buna ön ayak
olmuştur; fakat, maalesef, ilk olimpiyat, Fransa'nın düşünürü Baron Pierre de Coubertin
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tarafından organize edilmiştir. Hatta o tarihte Türkiye'ye de gelmiş, Selim Sırrı Tarcan Beyle
bir Fransız dostu marifetiyle görüşmeleri vaki olmuş; fakat, Osmanlı İmparatorluğu zamanın
da bu gibi oyunlara iştirak padişahın hoşuna gitmediğinden ve henüz demokratik bir memle
ket de olmadığımızdan, olimpiyatlara ancak uzaktan seyirci kalmışızdır. Olimpiyatlara ilk de
fa 1926 yılında iştirak ettik ve hatta o tarihte rahmetli İnönü, Olimpiyat Komitesinin Başkanlı
ğını da deruhte etti. Bir tarihtir, bir serencamdır bu, ilerliyor.
Muhterem milletvekilleri, şimdi, olimpiyat Türkiye'de yapılacak denildiği zaman, her ta
rafım tir tir titrer. Bu öylesine bir şölen ki, bu öylesine bir kültür çalışması ki, öylesine bir
sportif çalışma ki, bütün dünyaya, Türk Bayrağının, Türk halkının, Türk topraklarının propa
gandasını yapacak olan bir atılımdır.
Devletimizin bunu öne alarak harekete geçmesi fevkalade güzel bir şey. Biz, biliyorsunuz,
mütemadiyen, az tanınan bir milletiz. Halbuki, şahsî meziyetleri itibariyle, insan yapısı itiba
riyle -yani, bunu, milliyetçi duygularla söylemiyorum, normal bir insan olarak söylüyorumherhalde Frenklerden, birçok milletten, çok daha üstün bir milletiz; ama ekonomik zorluklar
bizi biraz geri bırakmış... Allah'ın izniyle onu da yakında halledeceğiz.
Şimdi, efendim, Yüksek Heyetiniz, olimpiyatların 2000 yılında Türkiye'de yapılmasıyla,
ilgili bu kanun tasarısını desteklediği zaman mutlu olacağız. Malumuâliniz, 1992'de olimpi
yatlara gideceğiz. Olimpiyatlar şimdiye kadar 26 kez...
Bilmiyorum, Londra Olimpiyatlarını, yani 1948 senesini hatırlar mısınız?.. İnsanın tüyle
rinin ürperdiği, bir senedir. İsimlerini okuyacağım burada, eğer hayatta iseler Allah selamet
versin, rahmetli oldularsa Allah gani gani rahmet eylesin.
Bakınız, 1948 Olimpiyatlarında yedi kez millî marş çalınıyor. O tarihte televizyon yoktu.
Gözlerimden yaşlar akmıştır ve odanın içinde ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunmuşuzdur
ve o kahramanlar BBC'de, "Korkma, sönmez bü şafaklarda yüzen al sancak" diye başlayan
millî marşımızı çaldırdılar. Başka bir memleketin devlet radyosunda millî marşımızı çaldırmak
kolay değil. İşte bu kahramanlar çaldırmışlardır. Onların isimlerini okumama müsadenizi rica
ederim : Güreşçiler, Mehmet Oktav (62 kilo), Mersinli Ahmet (ağır sıklet), Nasuh Akar (ser
best), Gazanfer Bilge (serbest), Celâl Atik (serbest), Yaşar Doğu (serbest), Hasan Gemici (ser
best), Bayram Şit, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı, Hamit Kaplan, Müzahir Sille... Kor
kunç insanlar bunlar. Devletleri minderde yenen, öylesine sporsever insanlardır bunlar ve Bay
rağımızı, şanımızı, şöhretimizi dünyaya tanıtmışlardır.
Allah'a şükür, zaman içerisinde, aldığımız gümüşler, altınlar çoğalmaya başlamıştır. Tür
kiye'de spora karşı büyük bir eğilim vardır. Her partide spora karşı bir sevgi ve saygı vardır
ve organizasyon komiteleri fevkalade çalışmaktadır. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz.
Sağlıklı yaşam, spora da bağlı oluyor. Hatta, ben, arasıra görüyorum, bizim Or-An Site
sinde sayın milletvekillerinin -eşofmanlarını giymiş- yürüyüş yaptıklarını. Ne güzel... Tenis oy
nuyorlar, basketbol oynuyorlar, bazen bisiklete biniyorlar... Bunlar, buradaki kavgaları da ön
ler, ter atar çünkü. Güzelliği bu. Bu bakımdan, sayın milletvekillerinin sinirlendikleri zaman
dışarıya çıkıp yürümeleri de faydalı olur. Çünkü, sporun en güzel tarafı fazilet işlevidir.
Bakın, Trabzon'da bugün maç yapıldu Sayın Bakanımı bir noktada daha tebrik edece
ğim. Bir olaylı Galatasaray maçı oldu Trabzon'da. Sayın Bakan, tabiî o zaman iş hayatından
yeni gelmişti; ama kulüp başkanı idi. Acaba Trabzon'u koruyacak mı diye düşünmeye başladım.
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Bravo! Trabzon seçmeni orada olmasına rağmen -adalet o kadar güzel bir şey ki- Trabzon'a
cezayı verdi; birinci maç Ankara da, ikinci maç Samsun'da. Bugün Trabzon seyircisi hiçbir olay
çıkarmadı. Ne yaptı?.. Kanunî hakkı olan tribünden teşci etti. En güzeli bu zaten. Bu kadar
güzel... Demek ki, sporda adalet, normal adaletten daha mühim; Allah muhafaza, cinayet çı
kar. Geçen gün Fenerbahçe maçında cereyan eden olayları gördünüz; bir yabancı uyruklu, ha
keme yumruk atmaya kalktı. İşte, olimpiyatların en güzel tarafı -bayraklar esas olacak amaorada, Babil Kulesi gibi, bütün dünyanın atletleri, güreşçileri bir araya gelecekler ve olimpiyat
meşalesini yakacaklar. Bizim gibi demokratik memleketlerde,.bu, çok güzel bir şölen... Bu şö
lenin 2000 yılında İstanbul'da yapılması için, Hükümetimizin, akıllı bir karar vererek, sekiz
sene evvel bu tasarıyı getirmesini takdirle karşılıyoruz. Dikkat buyurun; 1992'de Barselona'da,
1996'da Atlanta'da yapılacak, 2000 yılında da inşallah istanbul'da yapılacak. Biz görürüz ve
ya görmeyiz -çünkü, 200 yılında hangi hükümetin, hangi milletvekilinin burada olacağı belli
değil- ama, verdiğimiz oylar, tarihî oylar olarak arşivde kalacaktır ve evlerimize döndüğümüz
zaman, kanun vazu olarak, bu olimpiyat kanununu çıkaran bizleriz diyeceğiz. Beyler, bu da
güzel bir şey, uygar bir şey ve bununla iftihar etmek lazım; hele, bunu çocuklarımıza söyleye
ceğiz; olimpiyat kanununa oy veren bizleriz diyeceğiz...
Yüksek Heyetinizi fazla meşgul etmeyeyim; benden sonra Grubum adına, çok değerli spor
adamı albayım Seçkiner ve çok değerli millî hakemim de konuşacak. Grubumuz adına, oyu
muzun müspet olduğunu arz ediyorum; hayırlı ve uğurlu olsun.
Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar)

.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder.
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Her zaman böyle bekleriz...
HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Getireceğiniz kanun tasarısına bağlı beyefendi.
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Hepsi böyle.
HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Eğer, şefkat kanunlarını getirirseniz, hayır;
ama, yaratıcı kanunlara, evet...
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Meh
met Kerimoğlu; buyurun.SHP GRUBU ADINA MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Konuşmama başlarken, Grubum adına, 2000 yılında istanbul Kentimizde olimpiyat ya
pılmasıyla ilgili kanun tasarısını huzurumuza getiren Sayın Hükümeti ve Bakanımızı kutluyo
rum; teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, olimpiyatlar, amatör sporların geliştiği, toplumda sporcu ruhun ge
lişmesinde çok önemli katkıları bulunan bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Olimpiyatla
rın geçmişiıantik çağlara kadar gitmektedir. Antik çağda, Olympia'da, Yunanlıların, Zeus adı
na her yıl düzenledikleri şenliklerde yarıştıkları bilinmektedir. Çok sonra, bu oyunları yeniden
canlandırmak için başlatılan çalışmaların sonucunda, 1884 yılında olimpiyat komitesi kurul
du ve iki yıl sonra da, 1886'da ilk modern olimpiyat Atina'da düzenlendi, tik oyunlara, Os
manlılar adına pehlivan Koç Mehmet katılmak istediyse de, Osmanlı Devleti olimpiyat komi
tesinde temsil edilmediği için, bu sporcunun katılmasına izin verilmedi. Osmanlılar adına olim
piyat oyunlarına ilk katılan ise, 1908'de Rum asıllı Mollos Efendi olmuştur. Zaten 1911'de
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olimpiyat komitesine Osmanlılardan resmen üye katılmıştır. Kalabalık bir sporcu grubuyla ve
atletizm, eskrim, bisiklet, futbol ve güreş dallarında katıldığımız ilk olimpiyatlar ise, 1924'te
Paris'te düzenlenen olimpiyatlar olmuştur, tik madalya kazandığımız olimpiyat ise, 1936 Ber
lin Olimpiyatları olmuş ve ünlü güreşçimiz Yaşar Erkan, grekoromende altın madalya almıştır.
Huzurunuzda, Hakkın rahmetine kavuşan Yaşar Erkan'ı, rahmet ve şükranla anıyorum.
Sayın Ergüder, sevgili ağabeyim, diğer gelişmeleri uzun uzun anlattığı için, kıymetli za
manlarınızı almamak amacıyla, Türkiye'deki olimpiyatlarla ilgili bilgilere çok fazla başvur
mayacağım.
Şimdi, eğer 2000 yılında bize nasip olursa, olimpiyatın, Türkiye'nin dünyaya tanıtımıyla
ilgili çok önemli katkısının olacağına inanıyorum; uluslararası saygınlığımıza çok önemli kat
kısının olacağına inanıyorum. Hele hele, bu olimpiyatın, üç bin yıllık başkent olan, dünyada
çeşitli medeniyetlere üç bin yıldır başkentlik yapan İstanbul'da yapılmasının ayrı bir özelliği,
ayrı bir güzelliği olduğuna inanıyorum.»
••
Diğer taraftan, bunun ülkemiz açısından getirişi nedir?.. Başta belirtmiştim; olimpiyat,
amatör sporun, yani sporcu ruhunun, centilmenliğin, inançların gelişimi açısından önemli katkısı
olan bir organizasyondur demiştim. Bir an için bunun 2000 yılında Türkiye'de gerçekleştirildi
ğini ve nüfusumuzun yüzde 60'ının genç nüfus olduğunu düşünecek olursak, 2000 yılına doğ
ru giderken, olimpiyata hazırlanan Türkiye'de, genç nesillerimizin, sportif, centilmen bir anla
yışla yetişmesinin ülkemize ve ülkemiz insanına çok ciddî katkılarının olacağına inanıyorum.
Ayrıca, sporun, uluslararası ilişkilere de, ulusal birliğimize de önemli katkılar sağladığına ina
nıyorum.
Değerli arkadaşlarım, burada bir iki şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz, sa
dece yasanın çıkması yeterli değildir. Bildiğim kadarıyla, 2000 yılında olimpiyat düzenlemek
üzere 14 ülke müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani, burada, Yüce Meclisimiz, 2000 yılında İs
tanbul'da yapılacak olimpiyatla ilgili karar aldıktan sonra, hepimizin, siyasal parti farkı göz
etmeksizin, tüm fonksiyonlarımızı harekete geçirmek ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinde
etkin olabilmek için kollarımızı sıvamak zorunda olduğumuza inanıyorum. Yani, sadece bura
dan yasanın çıkması yetmiyor; bunun ötesinde, uluslararası kulis faaliyetlerinin de artırılması
gerekiyor. Bununla birlikte, uluslararası kulis faaliyetlerinde ülkelerle ilgili kararlar verilirken,
örneğin, özellikle olimpiyatlarla ilgili kararlar verilirken, dünya standartlarını, dünya normla
rını da iyi yakalamak zorundayız. Ülkeler, sadece coğrafî yapılarına, nüfus yoğunluklarına gö
re değerlendirilmiyor; örneğin, demokratikleşme bile, demokratikleşmede attığımız adımların
bile, 2000 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarının Türkiye'de düzenlenip düzenlenmemesi ko
nusunda önemli bir ölçü, önemli bir kriter olacağına inanıyorum. Bu arada, bu yasa buradan
çıktıktan sonra -inşallah hepimize nasip olacaktır- ülkemizin temel sıkıntılarını, özellikle ulus
lararası platformlarda Anayasa ve diğer yasalardaki bazı maddelerle ilgili düştüğümüz sıkıntı
larımızı da aşarak, uluslararası platformlarda daha saygın bir noktaya gelerek kulis faaliyetle
rimizi sürdüreceğimize inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, 2000 yılına doğru giderken, Türkiye'de, amatör sporun yaygın bir
noktaya getirilebilmesi için, Türk sporuna yeniden bakarken, yeni bir sistemi, yeni bir modeli
araştırıp, geliştirip benimsetmek zorundayız. Yani, 2000 yılında olimpiyatın bizde olacağını dü
şünerek, amatör sporu yeni bir sisteme oturtmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Elbette ki
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bunun altyapısı sadece spor tesisleri falan değildir; sporcu yetiştirecek kadroların da öncelikle
hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan da, yaygın bir propagandaya yönelmemiz, amatör
sporu her alanda geliştirmemiz gerekiyor.
Geçmişe baktığımız zaman, 23 tane altın madalya aldığımızı görüyoruz. Bunun tümü gü
reşle ilgilidir. Oysa, bizim insanlarımıza sporun diğer alanları da öğretildiği ve eğitildiği zaman
bu alanlarda da gelişip, başarılı olacağına inancımız tamdır. Sanıyorum, güreş, ata sporumuz
olduğu için 23 tane altın madalya aldık; ama, diğer alanlarda da gençlerimizin başarılı olaca
ğına inanıyoruz. • - . . ; • - .
Diğer taraftan, olimpiyatlara yönelik olarak, elbette, bizim saygınlığımızı yükseltecek ya
tırımlar yaptırımlar ve tesisler yapılmalıdır; ama, bana göre, bunlar, olayın ayrıntısıdır. Tesis
yapımında, daha çok insanı spora nasıl çekebilirizi düşünmek ve planlamak zorundayız; yani,
gösterişli, şatafatlı spor tesisleri yerine, daha çok insanı spora yöneltebilecek, çekebilecek tesis
lere yönelmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden, bütçemizi zorlamadan, çok dikkatli bir biçim
de, sporun getirişinin sadece altın madalya olmadığını, ülke insanımızın gelişmesinde önemli
bir katkısı olduğunu düşünerek, gençliği başka yanlış faaliyetlerden çekebilmek için onları en
yaygın bir biçimde sportif gelişmelere yöneltmemiz ve amatör sporu geliştirmek için elimizden
geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belirttiğim gibi, 2000 yılındaki olimpiyatlar için, 14
ülke başvuruda bulunmuştur. Yasası çıkmasına rağmen, belki Türkiye, Olimpiyat Komitesi ta
rafından kabul edilmeyebilir; ama, bu yasanın çıkması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin spora
verdiği önemin bir göstergesidir. Sayın Ergüder'in başta söylediği gibi, sadece, olimpiyat söz
cüğünün ifade edilmesi ve kamuoyunun ona hazırlatılması bile, önemli bir olay, çok ciddî, çok
önemli bir organizasyondur. Eğer, o organizasyonu, deneyimlerle, birikimlerle üst üste koya
mazsak, eğer o yeterli olgunluk ve etkinliği sağlayamazsak, fayda umduğumuz bir şeyden za
rar da görmemiz mümkündür. O yüzden, 2000 yılına doğru, Türkiye, sportif faaliyetlerde önemli
adımlar atmak ve önemli organizasyonlar yapmak zorundadır.
Şu anda aklıma geldi, Akdeniz Oyunları da epeyce gelişti; Türkiye'de sık sık izlediğimiz
önemli sportif faaliyetler arasında ve ciddiye alınıyor. Düşünüyorum da, son yıllarda, Balkan
lar ve Kafkaslar'daki gelişmelerden sonra daha etkin, daha yaygın bir şekilde, Karadeniz Oyunları
diye bir spor organizasyonu düşünülebilir mi, geliştirilebilir mi örgütlenebilir mi?.. Sanıyorum
yapılıyor; ama, eksik yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin sık sık yapılmasının, 2000 yılındaki olimpi
yatlara giderken, ülkemizdeki amatör sporun gelişmesi ve o olimpiyatı örgütleyecek insan mal
zememizin yeterli deney ve birikim kazanması açısından önemli olduğuna inanıyorum.
2000 yılındaki olimpiyatların ülkemizde yapılması, Olimpiyat Komitesi tarafından kabul
edilmese bile, daha sonraki yıllara yönelik olarak, insan malzememizi, insan unsurumuzu, belki
2005 yılında, belki 2010 yılında, belki 2020 yılında yapılacak böylesine büyük bir organizasyo
na hazırlamak üzere ülkemiz, sık sık, amatör ruhlu, uluslararası organizasyonlar düzenlemeli
dir diye düşünüyorum.
. . .
Ben, şimdiden, katkılarınızdan ötürü hepinize saygılar sunuyorum. Grubumuzun da, 2000
yılındaki İstanbul olimpiyatlarıyla ilgili kararının olumlu olduğunu bildiriyor, hepinize tekrar
saygılar sunuyorum.
Sağ olun; teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Kerimoglu.
64 sıra sayılı Kanun tasarısı için oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oyunu kullanmayan sayın üye kalmadığına göre, oy verme işlemi sona ermiştir.
Oy kupası kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlanıldı)
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez'e
söz veriyorum.
Buyurun.
RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum.
Sayın Başkan, olimpiyatların ülkemizde yapılması konusunu konuşuyoruz; ama, TRT ka
meramanlarının hepsi Kırgızistan'a mı gitti?
BAŞKAN — Anlayamadım efendim, affedersiniz; Kamer Beyin oyuna bakıyordum da...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Mecliste görev yapan TRT kameramanları da
mı Kırgızistan'a gitti diye soruyorum.
BAŞKAN — Evet, böylesine arsıulusal, böylesine uygar ve böylesine tarihî bir görüşme
nin tespit edilmemiş olmasını, TRT'nin bir başka kusuru olarak, ben de, başkanlık sıfatıyla,
zapta geçirilmesi için ifade ediyorum ve ilgilileri göreve davet ediyorum. (Alkışlar) .
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)— Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Başeğmez.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) —• Efendim, 2000 yılında olması muhtemel -hiçbir
zaman kesin değil- 2004 yılında veya 2008 yılında da ülkemizde yapılması kesin olmayan; ama,
ya olursa diye teşebbüs ettiğimiz güzel bir hadisenin hazırlık çalışmalarını konuşuyoruz bura
da. Yani, kimse zannetmesin ki, bu yasa çıkarsa, olimpiyatlar Türkiye'de yapılacak ya da yapı
lacağına dair bir güvence olacak; çünkü, bu yasa tasarısının mahiyeti, bir hazırlık komitesinin
kurulmasına karar veriliyor olmasıdır; yani, önce 13, sonra 14 ve şimdi de 16 kişilik bir komite
kurulsun ve çalışmaya başlasın mahiyetinde bir yasa tasarısıdır; yani, o kadar sevinmeye, şuna
buna gerek yoktur. Evet, olimpiyatlar, güzel hadiselerdir, dünya milletlerinin, dünya halkları
nın ve sporcularının kaynaşmalarına vesile olur, Türkiye'ye sayısız faydalar getirir; çünkü, Türk
âleminin, Türkiye'nin, günlerce, dünya televizyonlarında kilitlenmesi, müthiş bir hadisedir;
bu, parayla ölçülemeyecek güzel bir olaydır. Sporun faziletleri ve spor faaliyetlerinin güzellik
leri, hep bildiğiniz şeyler; ama, madem bu konu görüşülüyor, Refah Partisi Grubu adına bir
şeyler söylemek de bize düşüyor.
İşin güzelliği şurada : Sayın Ergüder'in de beyan buyurduğu gibi, sekiz yıl öncesinden bir
meseleyi ele almak ne kadar güzel. Keşke, 2000 yılında şu kadar gencimiz işsiz kalmasın, şu
kadar gencimiz üniversite kapısından dönmesin; 2000 yılında, bugün Erzincan deprem felake
tini yaşadığımız gibi, ya Sivas'ta deprem olursa ya İstanbul'da deprem olursa ya köylerimiz
harabe olursa diye, imar planlarımızı, gençlik meselelerimizi, işsizlik meselelerimizi ve diğer
meselelerimizi, hep böyle, toplumun on yıl ilerisinden düşünerek planlasak, konuşsak, görüş
sek; çünkü, Allah vermesin, bir sarsıntıda, yüzlerce, binlerce insan ölüyor, evler yıkılıyor. 2000
yılında nüfusumuz ne kadar olacak, kaç gencimiz işsiz kalacak, kaç gencimiz üniversite kapı
sından dönecek; sanki, bu meseleler, konuşulması gereken şeyler değilmiş gibi, ya 2000 yılında
olimpiyatları bize verirlerse konusunu konuşuyoruz.
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Bu devlet, onu da yapar.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Şimdi, on yıl öncesinden bunu konuşuyoruz;
güzel... İnşallah bir yol açılır da, hep böyle on yıl sonrasını konuşuruz.
Değerli arkadaşlar, bu temenniyi sunduktan sonra, böyle bir kanuna gerçekten ihtiyaç var
mı konusuna geliyorum. Var diyelim. Bu kanunla kurulacak komite, 16 kişi olarak görünüyor;
ama, bu komite, istediği sayıda alt komiteler kurabilecek, kamu kuruluşlarından bürokratlar
alabilecek, alınan bu bürokratlara, kendi kurumlarından aldıkları maaş dışında, kamu iktisa
dî teşekkülü yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını geçmemek üzere ek bir ücret de ödeyebile
cektir. Bu alt komitelerin üye sayısı kaç kişi olacak, komitelerin sayısı ne kadar olacak, bütçesi
ne kadar olacak, ne kadar para harcanacak ve bu paralar nerelere harcanacak?
İzin verirseniz, şu mülahazamızı not olarak düşelim : 2000 yılına kadar hangi hükümetler
ve partiler gelip geçecek, bunlar henüz belli değil; ama, korkuyoruz ki, birtakım -tabirimi ma
zur görün- arpalık değerlendirmelerine yol açılabilir; insanlar getirilir, bir sürü maaşlar verilir.
Bu nedir; komite... Ne yapıyor; çalışıyor... Biz, şimdiden bunu söylüyoruz.
İkinci husus : Madem ki daha şimdiden bir hazırlık çalışması yapılıyor; bunun ne götüre
ceği belli olur da, ne getireceği belli olmaz; yani, Türkiye, bu iş için ne kadar yatırım yapacak,
nerelere ne gibi binalar yapacak, ne gibi tesisler kuracak; bunların ne götüreceği belli olur da,
bu olimpiyatlar maddî olarak ne getirir, milyarlara mal olan bir hadise olduğu için, bunu şim
diden bilemeyiz. İşportacı, eşofman satmıştır, olimpiyat işaretleri taşıyan naylon bebek sat
mıştır, millî gelir de olmuştur; ama, ne kadardır, nedir ne değildir, belli olmaz; çünkü milyarlık
bir hadisedir. 2000 yılına kadar, insanlar harıl harıl çalışacak, binalar kurulacak, bürolar ku
rulacak ve büyük miktarda paralar harcanacak. Bu konuda bizim bazı kuşkularımız var; in
şallah yüzümüzü kara çıkarmazlar. İnşallah buraya gelip yolsuzluk dosyaları falan çıkarmaz
lar ve olimpiyat komitesi şu kadar para aldı, nereye harcadı demezler de, elimizin yüzümüzün
akıyla, dünya kamuoyuna karşı, bu işin içinden tertemiz çıkarız ve çıkalım diye tembihatta bu
lunuyorum.
Bu olimpiyatlar, inşallah Türkiye'de olur, temennimiz budur; ama, bunu da politik mal
zeme yapmayalım; yani, sporcularımıza, sirk palyaçosu gibi muamele yapmayalım; Naim Süleymanoğlu'na yapıldığı gibi, birtakım politik istismarlar olmasın; sporcuları, sporcu ahlakıy
la, centilmence alkışlayalım, bağrımıza basalım. Bu uyarıyı da yapmak istiyorum.
Bir de, 2000 yılına kadar bunun altyapısının hazırlanması gerekir. Güney Kore'nin Baş
kenti SeuPde olimpiyatlar yapıldı; ama, Kore'de tenis raketi de yapılıyor beyler, Kore'de pin
pon topu da yapılıyor. Bizde ise, spor ayakkabısından futbol topuna kadar, basketbol topun
dan tenis raketine kadar, işte şu Türk malıdır, bunu yapıp satabiliriz diye bir tek mal getire
mezsiniz. Bunun altyapısını ve sanayi tesislerini de kurmalı ve ona göre bir hazırlık çalışması
içinde olmalıyız. Aksi halde, güreş minderinden voleybol ağına, hatta çadıra kadar, ne var ne
yok, hepsini Batı'dan ithal edeceksek, hatta, konaklama tesislerimizde sporcularımıza ve mi
safirlerimize ikram edilecek sandviçleri bile Amerika'dan, Avrupa'dan ithal edeceksek, bu iş
pek kârlı gözükmüyor gibi geliyor bana. Bu hususu da bildirmeme izin veriniz.
Milletimiz bu işe hevesle soyundu; güzel ve iftihar edilecek bir hadise. Binalar yapılacak,
kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, misafirhaneler, oteller yapılacak; ama, gelin,
bütün bunları evladiyelik-yapalım. Adamlar gittikten sonra, oralar âtıl vaziyette kalmasın;
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bunlar, yine, kendi spor işlerimizde kullanılsın, üniversite olsun, hastane olsun; bu tesislerin
dizaynını, verimli olarak kullanılacak şekilde yapalım, projeler ona göre hazırlansın.
Üstüne basa basa söylüyorum : Bu komitelerde, akıllı ve namuslu adamlar çalışsın. Bu
olimpiyatlarda, milletin namusu ve haysiyeti söz konusudur.
Olimpiyatların, tanıtıma büyük faydası olacak diyoruz. Neyi tanıyacaklar; bizi, Türkiye'
yi tanıyacaklar, Türk kültürünü tanıyacaklar, Türk harsını tanıyacaklar; ama, şimdiye kadar
olduğu gibi, hadisenin üzerine bu kafayla gidersek, kendi kültürümüzden ve kimliğimizden
utanarak gidersek, bu, bir işe yaramaz. Adamlar, Batı kültürünü zaten tanıyorlar.
isim vermeden size bir örnek vermek istiyorum : Bir büyük anakent belediye başkanımız,
26 Mart mahallî seçimlerinin üçüncü yılını kutlamak üzere etkinlikler düşünüyor ve program
şu şekilde düzenlenmiş : Kent orkestrası konseri, güzel; solist, Jean Yancy. Türkiye'de bir şe
hirde konser düzenleniyor. Jean Yancy solist olarak katılıyor.
Adamları kendi kimliğimizle karşılamamızda fayda vardır; fakat, kendi kimliğinden uta
nan bir anlayışla bir yere gidemeyiz. Adamlar gelsinler, bizi görsünler, tanısınlar, sevsinler. O
zamana kadar İstanbul'da terör de inşallah durur. Daha dün, Çağlayan'da bir polis otosu kur
şunlandı. Terörü hallederler, asayiş berkemal olur, trafiği hallederler; bu konularda Hükümet
lere iş düşüyor, öyle, ben, olimpiyat yapacağım deyip de orta yere çıkmanın anlamı yoktur;
bu vaziyette her gün olimpiyat yapıyoruz... Terörü, asayişi, trafiği hallederiz; köyden kente gö
çün önlenmesi için de ciddî tedbirler alırız da, İstanbul nefes alır, İstanbul'da olimpiyat yapı
lır, bundan faydalar sağlarız. Bu iş, Romen revü kızlarını davet etmeye benzemez beyler. Dün
yayı ayağımıza davet ediyoruz, ciddî şekilde ağırlamalı, yüzümüzün akıyla işin içinden çıkmalıyız.
Farz edelim, çağırdık, yaptık, hepsini en güzel şekilde hallettik; pırıl pırıl, tertemiz bir
şekilde misafir ettik; çok güzel bir organizasyonla adamlar geldi ve gitti. Eğer, kendi ülkemiz
de, kendi kentimizde, sporcularımız, yarışmalarda altın madalya almazsa, yazık olmaz mı, ayıp
olmaz mı? Bunun için de, spordan sorumlu Bakanımdan istirham ediyorum; Anadolu'yu ka
rış karış dolaşsın, mahalleleri dolaşsın; futbolcu, güreşçi, halterci, ne varsa, arslan gibi yiğitler
bulup, yetiştirsin de, eğer olimpiyatlar bizde olursa, inşallah sırtımız yere gelmesin; hem olim
piyatlar ülkemizde oldu hem de altın madalyalar aldık diyebilelim; İstiklal Marşı okuyarak,
gümbür gümbür bir olimpiyat yapalım.
Bu temennilerle, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez.
2. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 64) (De
vam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına,
Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının açık oylama
sonucunu arz ediyorum :
Kullanılan oy sayısı : 170
Kabul
: 161
Ret
: 9
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Böylece, adı geçen kanun tasarısı, Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmuş ve kanunlaşmış
tır. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar)

3. — istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Pl
Bütçe komisyonları raporları (J/373) (S. Sayısı : 63) (Devam)
BAŞKAN — Şimdi, gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Ordu
Milletvekili Sayın Refaiddin Şahin'i davet ediyorum.
Buyurun Sayın Şahin. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; İstanbul'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarıyla ilgili hazırlanmış olan kanun tasarısı
üzerinde Grubum adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Olimpiyatlar, eski çağlardan beri insanlığın tutkusu olup, bir yerde, ülkelerin yarışma ru
hu ve esprisini, spor ahlak ve karakterini, birbirlerine olan üstünlüklerini sergileme vesilesi olarak
devam edegelmiştir.
Eski çağlarda olimpiyatlara ait çok güzel menkıbeler vardır. Modern olmıpiyatlar ilk defa
1899'da Pierre de Coubertin tarafından başlatılmış ve günümüze kadar devam etmiştir. Yalnız,
bir istisnası var; özellikle dünyanın medenî sayıldığı devirlerde, maalesef savaşlar, modern olim
piyatlara ara verdirmiştir. Halbuki, 1899'dan önceki olimpiyatlara göz attığımızda, olimpiyat
lar, savaşa ara verdirmiş; yanı, olimpiyatların zamanı geldiğinde, o zamanın ülkeleri ve insan
ları, savaşı ertelemişler ve olimpiyatı yapmışlardır.
Olimpiyatın böylesine önemli, böylesine güzel tarafını ifade ettikten sonra, ülkemizde ya
pılacak olan olimpiyatın fevkalade önemli ve ülkemiz açısından da değerli bir fırsat olduğunu
ve bu fırsatı yaratanlara takdir ve şükranlarımızı arz etmek istediğimizi burada belirterek, bu
tasarıyı getirmiş olan, evvela İçişleri Komisyonuna, sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna, sonra
da Hükümete teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyor, bu tasarının getirilmesinin bizim Hükü
metimize nasip olmasını da Allah'ın bir takdiri olarak kabul ediyorum.
Diyorum ki, 1971 yılında İzmir'de Akdeniz Oyunları yapıldığında, ben, bu hizmetin için
de, bu görevi yapan sorumlulardan biri olarak; İzmir'deki Akdeniz Oyunları vesilesiyle, İz
mir'e tesis kazandırdığımızı ve İzmir'in, uzun yıllar, tesis ihtiyacının karşılanmış olduğunu ve
bu oyunların Türkiye'de yapılmasından bugüne kadar geçen 21 yıla rağmen, ülkemizde tekrar
lanamayanı da bir eksiklik olarak kabul ediyorum.
Ayrıca, olimpiyata talip olmanın da bir cesaret işi olduğunu, bir yerde, bunu sevmek, be
nimsemek ve bunu yaparım diye bir inancın karşılığı olduğunu kabul ediyor, bunu cesaretle
ortaya atanları da kutluyorum. Bundan sonra yapılacak ve uzun süre alacak bu çalışmalarda
görev yapacak olanlara da şimdiden başarılar diliyorum.
Türkiye'de olimpiyat yapılması fikri, öteden beri vardır. Son zamanlarda bu fikir, özellik
le Seul Olimpiyatlarından ve olimpiyatların 100 üncü yılında Yunanistan'ın olimpiyatların kendi
ülkesinde yapılması, isteğinden sonra, bizi daha çok enterese eder olmuştur.
1950'lerde, hürriyet ve bağımsızlık savaşında kendisine destek verdiğimiz Kore, halkının
düşüncesi itibariyle bizi, Amerika'dan sonra, dünyanın ikinci büyük devleti kabul eder. Neden
denildiğinde; Kore'de en fazla asker bulunduran ülke kimse, büyük odur diye, Amerika'dan sonra
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bizi görmüşlerdir. Hatta, Seul Olimpiyatlarına giden arkadaşlara, bu olimpiyatlara biraz kala
balık gidin, de, Korelilerin fikrinde bir değişiklik olmasın diye de bir espri yapmıştım.
Şimdi, olimpiyatların Kore'de yapılmış olması ve bundan da başarıyla çıkması, oyunları
çok güzel organize etmesi ve bütün dünyaya Kore'yi yeniden tanıtması; hiç şüphesiz, Kore'nin
sosyal, ekonomik, siyasî, kültürel tanıtım ve turizmde olduğu gibi, her konuda ilerlemesine
ve genişlemesine katkıda bulunmuştur. Kore olimpiyatları, organize ettiğine ve bunda da başa
rılı olduğuna göre, biz neden organize etmeyelim, neden başarılı olmayalım ve buna Yunanis
tan'ın talip olduğu yerde, biz niye oturup duralım? Ülkemizde, Antalya'daki Olimpus Dağın
da, olimpiyatların ilk yapıldığı yerde hâlâ, tabiî olarak olimpiyat ateşi yanmaktadır. Orası da,
olimpiyat ruhuna, olimpiyat fikrine ve düşüncesine uygun olarak tanzim edilmeli ve ilk olim
piyatların yapıldığı yer olarak Anadolu'nun tanıtılması yoluna da gidilmelidir düşüncesindeyim.
Olimpiyatların, elbette ki, isteyen her ülkeye verilmediğini herkes biliyor. Biz, bu yasayla
bu konuda müspet bir adım atmış olacağız ve bu yasanın gerektirdiği vecibeleri yerine getirir
ken de, geçmiş olimpiyatların değerlendirilmesinden hareketle, daha güzel, daha iyi bir organi
zasyon, daha başarılı olimpiyat oyunları sergilemek açısından elimizden gelen çaba ve gayreti
göstereceğimize inanıyorum.
Olumsuzlukla bir yere varılamaz. Hep, en iyisini yapacağız, iddiasında olmak durumun
dayız. Yani, yarın şu olur, öbür gün bu olur, daha sonraki gün de şunlar olabilir; onun için,
biz bir şey yapmayalım diye burada oturup kalırsak bu ülkede, hiçbir şey yapamayız. En iyisini
yapacağız, iddiasıyla ortaya çıkarak, bu ülkede, başka ülkelerin insanlarının kendi ülkelerinde
yaptıklarından daha güzelini yapabileceğimizi kanıtlamak, ortaya koymak zorundayız.
O sebeple, olimpiyat oyunlarıyla ilgili olarak, uzun bir hazırlık dönemi içerisinde tesis ya
pımı söz konusu olacaktır, tstanbul, tesis fukarası bir şehirdir. O kadar büyük nüfusun, o ka
dar geniş bir kitlenin tesis ihtiyacı, bugüne kadar maalesef karşılanamamıştır; ama, inanıyo
ruz ki, olimpiyatlar, İstanbul'u tesise doyuracak ve hatta İstanbul'un gelecekteki ihtiyaçlarını
da karşılayacak noktaya ulaşacaktır.
İstanbul'da yapılacak olan bu oyunların hazırlık dönemi içerisinde komiteler, tespitler ve
değerlendirmeler yapacak, mevcut durum değerlendirildikten sonra yapılması gerekenler yapı
lacak, çevre vilayetler de bu kapsam içerisine alınarak, İstanbul'da en iyi şekilde bir organizas
yon hazırlığı, uygulaması ve sonucu mutlaka ortaya çıkacaktır.
Peki, bu olimpiyatlara, biz, sadece hazırlık, uygulama ve sonuç itibariyle mi katılacağız;
hayır. Olimpiyatlar ülkemizde yapıldığına göre, en kalabalık sporcuyla katılarak en başarılı so
nucu almak, ayrı bir teknik çalışma olacaktır. Bu da, spor federasyonlarımızın yapacağı çalış
malardır. Bunun da olimpiyat hazırlığıyla beraber planlanması ve ülkemizde yapacağımız olim
piyatlarda, en iyi dereceyi, en fazla madalyayı alan ülke olma çaba ve gayretinde olmamız la
zım gelir.
Olimpiyat oyunları, İstanbul için büyük bir fırsat ve şanstır. Diliyoruz ve umut ediyoruz
ki, hiç olmazsa bu şekilde, altyapısı itibariyle, ulaşımı itibariyle İstanbul'u bir düzene sokmak, .
bir nizama sokmak mümkün olacaktır ve oyunlar, köyü, spor tesisleri, ulaşım gibi konularda,
yeni yeni tekniklerle, güzel eserleri İstanbul'a kazandıracağız/Ayrıca, oyunlar köyü, oyunlar
bittikten sonra, her ülkenin olimpiyatlar sonunda yaptığı gibi, konut olarak satışa arz edile
cek; o da, bir ayrı gelir unsuru olarak ortaya çıkacaktır.
— 61 —

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

0:1

Olimpiyat konusunda Meclisimizin sportmence bütünleşmesini de takdirle karşılıyoruz.
İşte, spor ruhu, esprisi, onu anlayan, onu yaşayanlar tarafından dile getirildiği zaman, böyle
güzel birleşim ve katılımlar ortaya çıkıyor; Yani, spor, nerede olursa olsun,her yerde, bu espri
ve anlayış içerisinde, şahısları ve ülkeleri birbirine yaklaştırıp, kaynaştırıp, barış içerisinde ya
şamaları konusunda en etkili araç olarak, ülkelerarası münasebetlerde mutlaka ve mutlaka çok
değerli neticeler almaya vesile olacaktır.
2000'li yıllara kadarki hazırlık safhasında, özellikle, yeni ve büyük organizasyonlar arayı
şı içerisinde olmamız lazım gelecektir. Benden önce konuşan sözcünün de ifade ettiği gibi, bir
Akdeniz Oyunları gibi, belki daha önceleri Karadeniz oyunları, Türk cumhuriyetleri spor oyun
ları, İslam Ülkeleri Spor Oyunları da yapılıyordu; ama, son zamanlarda bunlar herhalde de
vamlı yapılamaz hale geldi. Bu tür organizasyonlarla, hem organizasyon deneyimi kazanmak
hem de sporcularımızın performansım artırmak gibi faydalar da elde edilecektir. Tabiî, bunu,
bu işten sorumlu bakanlık en iyi şekilde düzenleyecektir, o inançtayız.
Ayrıca, olimpiyat hazırlık, düzenleme ve uygulamayla ilgili komiteler, belki uzun süreler
içerisinde değişmelere uğrayacaklar; ama, inanıyoruz ki, bu iş en iyi şekilde yapılacaktır. Hiç
bir spor adamının, hiçbir spor uygulayıcısının, bu spor organizasyonu içinde, Türkiye'de olim
piyatların en iyi şekilde yapılması fikri dışında bir art niyeti olacağını düşünmüyoruz ve kabul
etmek de istemiyoruz. Dolayısıyla, bu işi yapacak olanları, çok büyük ve çok anlamlı bir so
rumluluğu üstlendikleri için şimdiden kutluyor, bu uzun hazırlık dönemi içerisinde başarılı ol
malarını diliyorum.
Ayrıca, Türkiye'de olimpiyatlar sebebiyle yapılacak olan ve daha önce yapılmış olan bü
tün tesislere, olimpiyat şampiyonlarımızın isimlerinin verilmesi zamanının geldiğini de hatır
latmak istiyorum.
Arada sırada Çarşamba'dan geçerken, Çarşamba köprüsünün hemen yanında, yolun ke
narında, "Yeşilırmak Spor Salonu" yazısını görüyorum. Çarşamba'daki bu spor salonuna, niye,
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu demiyorlar; ona da şaşmamak mümkün değil. (DYP sırala
rından alkışlar)
Bu konuda biraz cömert olalım; olimpiyatlarda Bayrağımızı göndere çektirmiş, istiklal Mar
şımızı dünyaya ezberletmiş şampiyonlarımızın isimlerini yaşatalım; hatta, en büyük şampiyon
Yaşar Doğu'nun kendisine layık bir heykelini de bir tarafa dikelim. (DYP sıralarından alkışlar)
Olimpiyatların, vatanımıza, milletimize ve spor dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Hükümet adına, spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz; buyurun.
DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
sayın üyeleri; konuşmama başlamadan önce, Sayın Ergüder'e, Sayın Kerimoğlu'na, Sayın Başeğmez'e, Sayın Şahin'e, şahsım ve Türk sporu için söylemiş oldukları güzel sözler nedeniyle
teşekkür ediyorum. Ayrıca, sayın konuşmacılara, olimpiyatların ülkemizde düzenlenmesi için
göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetleri için müteşekkirim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygılarla se
lamlıyorum. ,
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* Ferdin bedenî yeteneklerini artırması ve kuvvetlendirmesi yanında, disiplin anlayışının ge
lişmesini, insanın kötü alışkanlıklardan korunmasını, arkadaşlık ve dostluk duygularının ge
lişmesini sağlayan spor, insanları ve ülkeleri birbirine kaynaştıran ve dünya barışının sağlan
masına büyük katkıları olan, çağımızın en büyük olgularından birisidir.
Ülkemizde olimpiyat ideali ve hareketi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Yüce Atatürk'ün
"Yurtta sulh, cihanda sulh" düşünce sisteminde ve icraatında gerçek yerini bulmuş olup, bu
ideal, Onun emaneti olarak korunmaktadır. Atatürk'ün bu düşünce ve hareketinin Türk ve
dünya gençliğine kazandırdığı barış ve insanlık sevgisinin, olimpiyat idealine de güçlü bir katla
yaptığına şüphe yoktur.
Bugün, dünyanın çeşitli yerlerinde olan çatışmalara rağmen, olimpiyat felsefesi doğrultu
sundaki faaliyetlerin, gençliğin ve milletlerin birbirlerini daha iyi tanımalarına ve aralarında
dostluk kurmalarına yardımcı olacağına eminim. Bu nedenle, olimpiyat felsefesinin kökenin
de yatan dil, din ve ırk farkı gözetmeden bütün toplumların bir arada yaşamalarını hedef alan,
olimpiyat idealini yaşatan ve sürdüren herkese şükranlarımı arz ediyorum.
Hepinizin bildiği gibi, dünyada çeşitli dallarda yarışan yüzbinlerce sporcunun en büyük
ideali, olimpiyatlarda yarışabilmek ve oralarda başarılı olabilmektir.
Olimpiyatlar, gençlerimizin ve sporcularımızın spor ideallerine doğru yönlendirilmesi ya
nında, onlara şimdiden büyük hedefler verecektir. Bugün, uzun zamandır spor kamuoyunu
meşgul etmekte olan olimpiyat oyunlarının İstanbul'da düzenlenmesini sağlayacak yasa tasa
rısını huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Ülkemiz sporu ve Türkiyemizin tanıtımı için büyük
ve sürekli faydalar sağlayacağına yürekten inandığımız bu faaliyeti yasal baza oturtmak, olim
piyat oyunlarının en başarılı şekilde organize edilmesini mümkün kılacaktır. Biz, tasarının ay
rıntılarından da anlaşılacağı üzere, bu konuda, en çok ve en başta, Türk insanının spora olan
sevgisine güveniyor ve onun, her kesimdeki birimleriyle el ve fikir birliği, tam bir dayanışma
içinde çalışarak, çağdaş olimpiyat organizasyonunun en güzel örneğini vereceğine içtenlikle ina
nıyoruz.
Bilindiği gibi, her dört yılda bir tekrarlanan olimpiyat oyunları, tüm dünyadaki milyon
larca sporsever için, sabırsızlıkla beklenen büyük bir spor şöleni, bir sanat, kültür gösterisi
ve çeşitli dallarda yarışan onbinlerce sporcu için, sportif başarının doruk noktasıdır.
Modern olimpizmin temel amacı, karakteri kuvvetli, ahlakı sağlam, eğitilmiş, kâmil insa
nı yaratmaya çalışmaktır. Çağımızın en önde gelen sosyal olaylarından olan olimpizm, ayırt
etmeden tüm dünyayı kucaklar; karşılıklı saygıyı, işbirliğini ve tüm insanlar arasında arkadaş
lığı, karşılıklı anlayışı amaçlar; eşit koşullar altında, dürüst, eşit, dostça rekabeti ve kurallara
bağlı yarışmayı hedefler. Olimpizm, insan gayretine en yüce değeri verir; uluslar, ırklar, renk
ler, politik sistem ve sınıflar arasında hiçbir ayırım kabul etmez; uluslararası barış ve anlayışın
gelişmesine yardım eder. îşte, bu felsefeye duyduğu inanç nedeniyledir ki, olimpik hareket, idealist
bir Fransız olan Baron Coubertin tarafından geçen yüzyılın sonunda başlatılmış ve modern
olimpiyatların birincisi, 1896 yılında Atina'da düzenlenmiştir.
Dostça rekabet ve yarışma yoluyla mükemmele ulaşmak demek olan olimpik hareket, bu
şekilde, bazı istisnalar haricinde, olimpiyat oyunlarının her dört yılda bir organize edilmesi
suretiyle günümüze kadar devam etmiştir; ancak, maalesef, yaşanan dünya savaşları nedeniyle
bu en büyük ve en güzel spor olayı, 1916, 1940 ve 1944 yıllarında düzenlenememiştir. Olimpiyat
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oyunlarının yirmibeşinci bu yıl Barselona'da, yirmialtıncısı ise 1996'da Atlanta'da yapılacak
ve oyunların yüzüncü yıldönümü kutlanmış olacaktır.
'
Cumhuriyetten önce düzenlenen oyunlar da dikkate alınırsa, Türkiye, olimpuyatlara en
çok katılan ülkeler arasında bulunmakta olup, sporcularımız, olimpiyatlarda toplam olarak
24 altın, 10 bronz ve 13 gümüş madalya kazanmışlardır; ama, bu defa Türkiye, olimpiyat oyun
larını kendi ülkesinde düzenlemeyi arzu etmektedir; bu en büyük spor olayını, bizzat kendi
insanlarına yaşatmak, yakinen hissettirmek, onlarla özdeşleştirmek istemektedir. Sporcusu, genci
ve yaşlısıyla tüm Türkiye insanı, bu büyük organizasyonu üstlenmeyi ve el ele vererek bunu
gerçekleştirmeyi tüm dünyaya ispatlamanın şerefini kucaklamayı arzu etmektedir, tşte bu amaçla,
2000 yılındaki oyunların İstanbul'da düzenlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi nezdinde gerekli başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Bizimle birlikte diğer ülkelerin müracaatları
da uluslararası Olimpiyat Komitesinin 1993 Eylül ayında Monako'da yapılacak genel kurulun
da ele alınacak ve organizasyonun teslim edileceği kent belirlenecektir. Bu tarihe kadar, diğer
adaylar gibi İstanbul ve dolayısıyla Türkiye de, tüm dünya kamuoyunun devamlı gündeminde
kalacak, adından, ülkesinden, insanlarından ve güzelliklerinden sürekli söz ettirecektir. Böyle
likle, kendimizi dünya kamuoyuna tanıtım imkânı en iyi ve en etkin şekilde değerlendirilmiş,
olimpiyatlara yalnız aday olmak suretiyle dahi, ülkemizin tanıtımı açısından ender ele geçebi
lecek bir fırsat kaçırılmamış olacaktır.
~
Bilindiği gibi, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları, malî bakımdan, organizatör
ülkeler için büyük kazançlar sağlamış olup, önümüzdeki Barselona oyunları da muhtemelen
aynı maddî kazancı sağlayacaktır. Dolayısıyla, ülkemizin, olimpiyat oyunlarını düzenlemede
iyi bir organizasyonla, malî yönden kârlı çıkaracağı açıkça görülmektedir. Diğer taraftan, ül
kemiz ve İstanbul, tanıtma kazancının dışında, olimpiyat sevgisinde çağdaş spor tesislerine,
çağdaş spor yönetimine ve üst düzey sporculara kavuşmuş olacaktır.
Bütün bu güzel ve faydalı hedeflere ulaşabilmek için, takdirlerinize sunmuş olduğumuz
yasa tasarısı çok önem arz etmektedir; zira, tasarının en süratli bir şekilde yasa haline gelmesi
suretiyle, gerek dünya spor kamuoyunda gerekse uluslararası olimpiyat platformunda, adaylı
ğımız hakkında çok etkili düşünce ve izlenimler yaratılmış olacaktır.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Antonio Samaraj, geçtiğimiz günlerde ül
kemize gelmiş ve yirmiyedinci olimpiyat oyunlarına aday olma hususundaki talebimizi mem
nuniyetle kayda aldığını tarafımıza iletmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; davet, millet ve Hükümet olarak, bu büyük hizmet
için üzerimize düşecek her türlü çaba ve çalışmaları yerine getirmeye hazır olduğumuzu huzur
larınızda bir kere daha belirtir, en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gruplar ve Hükümet adına görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.
Tasarı üzerinde şahsı adına söz isteyen, Ankara Milletvekili Sayın Seçkiner; buyurun. (Al
kışlar)
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000'li yıllarda
İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Yasa Tasarısı hakkında şahsım adına görüşle
rimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.
!-..-•
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Bu tasarıyı Yüce Meclisin çatısı altına getiren Hükümete ve başta Sayın Devlet Bakanı
Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkürü bir borç bilirim; çünkü ben, 5 olimpiyata, sporcu, yönetici
ve en sonunda 1984 Los Angeles kafilesi başkanı olarak iştirak ettim; hep hayal ettiğim şey
hakikat olduğu için çok heyecanlanıyorum; bu nedenle, başta Sayın Bakana teşekkürlerimi arz
etmeyi bir borç bilirim.
Olimpiyat oyunları, milletlerarasında dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden yapılan barış, dost
luk, birlik ve beraberliğin bir simgesidir. Dünyanın en büyük spor olayı olarak kabul edilen
olimpiyatların amacı, spor yapmanın temel amacının insanın bedensel olduğu kadar beyinsel
gelişmesine de katkısı olduğunu anlatmak, daha iyi ve barışçı bir dünya için gençlerin spor
yoluyla birbirlerini anlamaları ve dost olmaları imkânlarını yaratmak, uluslararası evrensel bir
iyi niyet ortamı yaratmak ve geliştirmek amacıyla olimpizm prensiplerini dünyaya yaymak, dün
yanın dört köşesindekisporcu gençliği olimpiyat oyunları dediğimiz büyük spor şöleninde bir
araya getirmektir.
Olimpiyat organize etmek isteyen kentin hazırlığı, seçimi ve adaylığı şöyle olmaktadır :
Uluslararası Olimpiyat Komitesine üye olan tüm ülkelerin her kenti, olimpiyatları organize et
mek hakkına sahiptir. Bu aday kentlerin hazırlıklarını inceleyen o ülkenin millî olimpiyat ko
mitesi, devlet desteği alması koşuluyla -ki, işte bugün, bu devlet desteğini, biz, Yüce Meclisin
çatısı altında veriyoruz- uluslararası Olimpiyat Komitesine müracaat eder ve olimpiyat organi
ze etmek isteyen kentlerin proje ve sonuçlarını inceleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yedi
yıl önce toplanarak, o olimpiyatı hangi kente vereceğine karar verir. Müracaat tarihi 15 Nisan
dı. Geçenlerde Four Finals Müsabakasına gelen Sayın Samaras, tarih 15 Nisan olmadığı halde,
bize güvendi ve müracaatımızı kabul etti. 15 Nisanda resmen müracaat edenler, Brezilya, Manchester, Berlin, Milano, Taşkent, Pekin, İstanbul ve Sidney'dir; yani, 8 ülke resmen müracaat
etmiştir. 1993 yılında Monako'da yapılacak toplantıda, bu 8 ülkeden biri, 2000 yılındaki olim
piyatın yapılması hakkına sahip olacaktır.
Neden İstanbul: Biz diyoruz ki, İstanbul, hem Avrupa ve hem Asya Kıtaları üzerinde bu
lunuyor. Ayrıca, Türkiye, olimpiyat düzenleyen ilk İslam ülkesi olma şerefine de nail olacaktır.
Olimpiyat, bir ülke halkı için, sporda bir hedef, itici güç, prestij olarak kabul ediliyor.
Olimpiyat düzenleyen ülke, sporda kalıcı tesislere sahip oluyor. Bunun yanı sıra, olimpiyat kent
leri, tarihsel ve doğal güzelliklerini, dünya ülkelerine, daha çarpıcı ve kalıcı biçimde sunmak
şansını yakalıyorlar.
1972 Münih Olimpiyat Oyunları, Münih'i Münih yapmıştır/Gerçekten de o yıllarda bile
İkinci Dünya Savaşının kalıntılarını ortadan kaldırmamış olan Münih, metrosu, kent düzenle
mesi, spor ve sosyal tesisleri, kültür yapılarıyla, sanki yeniden inşa edilmiş bir kent görünümü
ne girmiştir.
Değerli milletvekilleri, ülkenin bu kadar sorunu dururken, İstanbul Olimpiyatı ülkemize
ne kazandırır diye bir soru aklınıza gelebilir. Bunu kısaca izah etmeye çalışayım.
'

•

•

.
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•

'
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Tanıtma : 1988 Olimpiyatları süresince, sporcu, yönetici ve basın mensupları ve turist ola
rak, Seul'e 500 bin kişi gelmiştir. Hemen tüm ülkelerde dünya nüfusunun yarısı, bir yandan
olimpiyatlar, diğer yandan Seulve Kore konularında TV yayınları yoluyla bilgilenmiş, ülkeyi
ve kültürünü tanımıştır. Türkiye'nin, böyle bir tanıtım olayında, bir Uzakdoğu ülkesi o!an Ko
re'den daha çok ilgi ve turist çekeceği tartışılmaz.
— 65 —

T.B.M.M.

B : 70

29 . 4 . 1992

0:1

Ekonomi: 1984 Los Angeles, 1988 Seul Olimpiyatlarında, gelir, giderin üstünde olmuş
tur; oyunlar, kent ve devlete malî yük getirmemiştir, hatta kâra geçilmiş ve tesislerin kazancına
da değer biçilememiştir.
Değerli milletvekilleri, Seul Olimpiyat Oyunlarına 3,5 milyar dolar harcanmış, 4 milyar
dolar gelir sağlanmıştır. Bunun 3,1 milyar doları kontrol edilebilir gelirlerdir; turistlerin ülkeye
bıraktığı döviz ise hesaplanamamıştır. Sportif faaliyetlerden ise 1,2 milyar dolar gelir sağlan
mıştır; ki, gelen sporcu ve idareciler, kendi paralarıyla olimpiyatlara gelmektedir, organizasyo
nu yapanların hiçbir masrafı olmamaktadır.
Eğitim : Şu anda 12-14 yaş grubu olan yıldızlar, bir hedef tayin edecektir; bunlar, 2000
yılında 20 yaşında olacaklardır. 12-14 yaş grubu şimdiden ele alınacak, Türkiye'de, bilgili, kül
türlü ve programlı bir sporcu gençlik yetişecektir; ki, bu Türkiye için çok büyük bir kazançtır.
Tesis : Olimpiyat oyunları için yapılan tesisler, sadece oyunlar süresince kullanılmakla kal
mayıp, daimî bir kullanma imkânı yaratacak tarzda yapılmaktadır Sporcu ve basın temsilcileri
için yapılan olimpiyat köyleri, oyunların sonunda, bir yerleşim merkezi ve üniversiteye bağlı
yurt olarak kullanılmaktadır; yapılan spor tesisleri ise, ülke gençliğinin ve spordaki geleceğin
tapulu malı olmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Olimpiyat Oyunları hedefimize ulaşmak yo
lunda büyük bir çaba göstererek, birlik ve beraberlik içinde, her türlü eğilimi politikanın üze
rinde düşünerek, İstanbul'da, Türkiyemizde bu müstesna olayı gerçekleştirelim.
Oyunların organizasyonunda maddî ve manevî yönden korkmamak lazım. Maddî yön
den gelir temin ederiz; manevî yönden de, bugün 161 ülke arasında madalya sayısında 27 nci
durumdayız; ki, bu küçümsenecek bir durum değil. Bugüne kadar olimpiyatlarda güreş, hal
ter, boks ve atletizmde madalya aldık ve yeni yetişen nesil de -şuna inanıyorum ki- jimnastik,
tekvando, okçuluk, atılıcık, judo ye yüzme dallarında madalya alacak duruma gelmiştir ve 2000
yılında İstanbul'da madalya alacaklardır.
: Anavatan Partisi olarak, ülke menfaati, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik yolunda
alınacak her olumlu kararın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgular, Olimpiyat Oyunları
Kanunu Tasarısına olumlu oylarımızla destek olacağımızı belirtir, hepinize saygılar sunar, ba
şarılar dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner.
Tasarı üzerinde şahsı adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok.
Böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. — Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uy
gun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve
usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kürüm, kuruluş, kurul ve komitelerin
teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. .
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Kurul ve Komite Kurulması
MADDE 2. — Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için istanbul Olimpiyat Oyunları
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.
•
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu.
MADDE 3. —- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, gençlik ve
spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca gö
revlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye,
Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve görevlendireceği iki üye, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi
Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri ol
mak üzere toplam 13 üyeden teşekkül eder.
Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.
Bu Kurulda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Baş
kanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden Kurul Başkanınca belirle
nen birer üye asbaşkanlık görevini yürütürler.
Bakanın katılmadığı toplantılarda Kurula asbaşkanlar sırayla başkanlık yaparlar.
Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ka
rarlar çoğunlukla alınır.
Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 üncü madde
üzerinde söz almış bulunmaktayım.
Sözlerime başlamadan önce, bu kanun tasarısının geciktirilmiş olarak getirildiğini belirt
mek istiyorum. Bugün bu tasarıyı getirdiği için de, gençlik ve spordan sorumlu Sayın Devlet
Bakanını kutlamak istiyorum. Tasarının kabul edileceği kanaatindeyim. Her yönüyle, Türki
ye'ye, Türk sporuna, Türk turizmine olumlu katkıları olacak ve 2000'li yıllarda yapılacak olan
bu olimpiyatın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Benim, 3 üncü maddeyle ilgili olarak vurgulamak istediğim bir konu var Maddede, "gençlik
ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca
görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki
üye, Gençlik ye Spor Genel Müdürü ve görevlendireceği iki üye, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi
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Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri ol
mak üzere toplam 13 üyeden teşekkül eder" denilmektedir. Burada büyükelçilerin de devreye
sokulmasının temel nedeni, dış bağ olsa gerek.
Bir olimpiyatın tüm olumlu etkilerini dünyaya aktaracak olan, televizyon ve basın kuru
luşlarıdır. Bu konuda, dünya basını ve dünya televizyonlarıyla organik bağ kurmak gerekir.
Onların olumlu sinyalleri, bizim organize edeceğimiz olimpiyatın da mesajlarını verecektir. Bu
nedenle, bu konuda tecrübeli olan, Dünya Spor Yazarları Birliğine (AIPS) üye bulunan ve hat
ta, bildiğim kadarıyla, bugünkü Genel Başkanı da aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Birliği
nin Asbaşkanı olan Türkiye Spor Yazarları Derneğinin bu bağıyla beraber, olimpiyata talip
olan ülkemizin, dünya basını ve televizyonlarıyla organik bağlarını da oluşturarak, 2000'li yıl
larda almaya çalıştığımız, zorlayacağımız bu mücadelede olumlu katkıları olacak Türkiye Spor
Yazarları Derneğinin Genel Başkanının da en azından bu kurulun içinde olmasının yararlı ola
cağı kanaatindeyim.
Şayet bu husus, bu maddede değerlendirilemiyorsa, 7 nci maddede de gündeme getirece
ğim; çünkü, Türkiye Spor Yazarları Derneği, aynı zamanda, Dünya Spor Yazarları Birliğiyle
organik bağı olan, bunun yanında, bu hazırlık döneminde olimpiyat köyünde kurulacak olan
basın merkezinin ne şekilde ve nasıl olacağını bilen bir kuruluştur. Burada bir parantez açarak
şunu söylemek istiyorum : Spor yazarlarını veya gazetecileri memnun etmek kolay değildir. Do
layısıyla, dünya spor yazarlarının beklentilerini en iyi bilen, onların meslektaşlarıdır.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinin bu organizede yer almasının yararlı olacağı kanaatiyle
hepinize saygılar sunarım.
.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Namoğlu.
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
Sorumluluk

MADDE 4. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; oyunların ha
zırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili ve sorumlu
dur. Kurul bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere hizmet komiteleri ve idarî birimler
kurabilir. Yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.'. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenleri. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
Yürütme Kurulu
MADDE 5. —• İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği
görevleri yerine getirmek, hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürünün ayrı ayrı belirleyecekleri ikişer üye ve Türkiye
Millî Olimpiyat Komitesi Başkanın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden olu
şan bir Yürütme Kurulu kurulur.
Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Yürütme Kurulu haftada en az bir kere toplanır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Yürütme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6. — Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları İstanbul Olimpiyat Oyun
ları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.
BAŞKAN —, Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Hazırlık Komitesinin Teşkili
MADDE 7. — tstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık, Millî Savun
ma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığından birer; tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer
olmak üzere toplam 16 üyeden teşekkül eder. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazır
lık ve Düzenleme Kurulunun onayını almak suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye alabi
lir ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.
Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardımcıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine tstanbul
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.
Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli atamaya
yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Geçici olarak
görevlendirilecek personelin aylık, ödenek her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sos
yal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan Kamu tktisadî Teşebbüsle
ri Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktar
da bir ücret ayrıca ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri
MADDE 8.—Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır;
Hazırlık Komitesi, tstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı
ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;
a)
b)
len yapı
c)
tırmak,

Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,
Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görü
ve tesisleri inşa ettirmek,
Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak ve yap
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d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi
sağlayacak altyapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,
e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve
bunların ücretlerini tespit etmek,
f)
g)
h)
ı)
i)

Her türlü bağışı kabul etmek,
Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,
ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,
Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,
Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Arsa Tahsisi
MADDE 9. — Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun
öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine veya İs
tanbul özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.
Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlan
dırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu; buyurun efendim.
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım;
bu maddede bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Yardımcı olma amacıyla, fikrimi beyan etmek
istiyorum.
Bu maddede, ' 'Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun
öngördüğü arazi Bakanlar kurulu kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve İstan
bul özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ye Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir" denilmekte
dir. Düşünelim; geniş bir arazi kitlesi bulunacaktır; bu arazi kitlesi, Hazinenen, özel ödarenin
veya belediyenin olacaktır. Böyle geniş bir arazinin içinde, özel şahısların, vakıfların veya ben
zeri kuruluşların arazileri de varsa, böyle bir organizasyonun düzenleneceği geniş arazinin ara
sında kalması nedeniyle, bunları da kamulaştırmak gerekecektir. Bu nedenle, 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanununun genel hükümleri bu kanun içinde de uygulanır denilebilirdi ve böyle
ce, mülkiyet sorunu da çözümlenebilirdi. Sayın Bakanım, acaba kamulaştırmayla ilgili böyle
bir düzenlemeye ihtiyaç var mıdır; bilmiyorum; eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bunu ilave etmek
te yarar vardır; ancak ihtiyaç, yok deniliyorsa, herhangi bir problem yoktur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Namoğlu.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
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Reklam, Yayın ve Pazarlama
MADDE 10. — Olimpiyat oyunlarının hazırlak ve düzenlenmesiyle ilgili her türlü naklen
yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama ve şehircilik hizmetleri Uluslararası Olimpiyat Ko
mitesinin kuralları dikkate alınarak Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iz
nine tabidir. Bu hizmetleri yerine getirecek komiteler aynı kurul tarafından belirlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Gelirler
MADDE 11. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır :
a) Spor Toto-Loto hâsılatının % l'i;
b) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bir önceki yıla ait safi hâsılatının % 5'i,
c) Konut Fonunda toplanan aylık gelirin % l'i,
d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,
e) istanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % l'i,
f) Diğer gelirler.
Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ka
mu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.
Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde sayılanlar takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise
tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Dü
zenleme Kurulu hesabına yatırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanun Tasarısının
11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Evren Bulut
Edirne
Ahmet Şeref Erdem
Burdur

İsmail Kalkandelen
Kocaeli
Hacı Filiz
Kırıkkale
Nurhan Tekinel
Kastamonu

Gelirler :
Madde 11. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır :
a) Spor Toto-Loto hâsılatının yüzde l'i,
b) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bir önceki yıla ait safi hâsılatının yüzde 5'i,
c) Konut Fonunda toplanan aylık gelirin yüzde l'i,
•
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d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,
e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin yüzde Ti,
f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarışları Müşte
rek Bahis" bilet satış hâsılatının yüzde l'i,
g) Diğer gelirler,
Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ka
mu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.
.'•'
>

Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde sayılanlar takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise
tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Dü
zenleme Kurulu hesabına yatırılır."
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Ekseriyetimiz
olmadığı için katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Trabzon) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, çoğunlu bulunmadığı için,
Komisyon katılmamakta, hükümet ise katılmaktadır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergeyle değişik yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Sözleşme Yetkisi

v

MADDE 12. — Olimpiyat oyunları düzenlenmesi ile ilgili olarak; Uluslararası Olimpiyat
Komitesi ile gerekli sözleşmeyi yapmaya Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :

-

Vergi Muafiyeti
MADDE 13. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu;
a) Olimpiyat oyunlarından elde ettiği gelir ile her türlü işlemleri ve bu işlemlerle ilgili
olarak düzenlenen kâğıtlar,
'
b) Yurt içi ve yurt dışında yaptığı mal ve hizmet alımı ve harcamalar,
c) Bu Kurula yapılan bağış ve yardımlar,
Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi (katma değer vergisi hariç), resim ve harçtan
muaftır.
,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
— 72 —

T.B.M.M.

29 . 4 . 1992

B : 70

O:1

Hizmet Zorunluluğu
MADDE 14. — Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler olimpi
yat oyunları hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık
ve Düzenleme Kurulunun bu yöndeki taleplerini öncelikle karşılarlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Kurulun Tasfiyesi
MADDE 15. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, olimpiyat oyunları
nın kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlar ve en geç bir yıl içerisinde tasfiye
ile ilgili faaliyetlerini tamamlar.
Olimpiyat düzenlenmesiyle ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meb
lağ Kurulun tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Konsolide Bütçeye ge
lir olarak kaydedilir.
BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Tesis ve Gayrimenkulların Devri
MADDE 16. — tstanbul Olimpiyat Oyunları için istanbul ve diğer illerde yaptırılan spor
tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitimin
den itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devredilmiş
sayılır.
Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları tstanbul BUyUkşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir proto
kolle kararlaştırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :

'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına Uyma Zorunluluğu
MADDE 17. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Uluslararası Olimpi
yat Komitesi Kurallarına uymak zorundadır. Bu Kurulun oyunlarla ilgili alacağı kararlar, geti
receği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmeler Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralla
rına aykırı olamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
;
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Olimpiyat Ad ve Ambleminin Korunması
MADDE 18. — Olimpiyat ad ve ambleminin ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla
kullanılması istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kutulunun iznine tabidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Genelge
MADDE 19. — Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili genelgeler Olimpiyat Oyunları Hazırlık
Komitesince hazırlanır. Yürütme Kurulunun teklifi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık
ve Düzenleme Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Alım-Satım ve İhale İşleri
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ile Sayıştay Kanununun vize ve denetimine tabi değildir. Alım-satım ve ihale iş
lemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Denetim

,

MADDE 21. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun, bu Kanun kapsa
mındaki her türlü işi ve işlevine ilişkin harcamaları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun denetimine tabidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Onur Kurulu
MADDE 22. — Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere gö
revlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere göre yapılacak işlemlere
ait kararları almak üzere gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Millî Olimpiyat Komi
tesi Başkanı ve Genel Sekreterinden oluşan Onur Kurulu kurulur.
Onur Kurulunun aldığı kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. —3 üncü ve 22 nci maddelerde yer alan kurullarda görevli bulunan
üyeler bu maddelerde belirtilen aslî görevlerinden ayrılmaları halinde olimpiyat oyunları onur
üyesi olurlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 2. — İstanbul Olimpiyat Oyunları bittikten ve 15 inci maddede öngö
rülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra bu Kanun yürürlükten kalkar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum

:

.

.

'

•

.

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Oylamaya geçmeden önce, iki sayın milletvekili oyunun rengini belirtmek üzere söz iste
mişlerdir; kendilerine söz vereceğim.
İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruftu, buyurun efendim.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman
da olsa, bir yasa tasarısı üzerinde Yüce Meclisin bir araya gelip aynı görüşleri sergilemesini
gerçekten memnuniyetle karşılıyorum. Oyumun rengini belli etme prensibi çerçevesinde söz al
dığım için, ben de bu yasaya kabul oyu, beyaz oy vereceğim. Yalnız bunu yaparken, burada
iki tane notum var onları da belirtmek istiyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsü Sayın Refaiddin Şahin, buradaki konuşmasında, birinci
olarak şöyle bir ifade kullandı : "2000 olimpiyatlarının İstanbul'da yapılması konusunun bi
zim Hükümetimize nasip olmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi. Burada hepimiz heye
canlandık, olimpiyatlar İstanbul'da yapılıyor havasına girdik; ama, bu tasarının kanunlaşmasıyla
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olimpiyatlar Türkiye'ye verilmiş olmuyor. Bu, olimpiyatlara hazırlık mahiyetinde bir yasa ola
caktır. Esas başarı, bu işe talip olan ve hepsi iddialı olan birçok ülke arasından sıyrılıp, bu
işi alabilmektir. Bu yasayla, aslında Hükümet, büyük bir sorumluluğun altına girmektedir. Olim
piyatların İstanbul'da yapılmasını sağlayamadığımız takdirde üzüntümüz büyük olacaktır; ama,
bunu başarabilirsek, Hükümeti peşinen tebrik ediyorum. Hakikaten, Dışişleri Bakanlığımızın)
dış lobilerimizin, herkesin büyük gayret göstermesi lazımdır. Uluslararası âlemde bu tür işleri
kolay kolay ülkelere vermezler; onu da bilmemiz lazım, işimiz çetindir.
İkinci konu : Yine Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsü Sayın Şahin, Akdeniz oyunlarının
da kendi Hükümetleri zamanında yapıldığını söyledi. Hatırlanacağı üzere, Akdeniz Oyunları
Eylül 1971'de yapılmıştı, o zaman da Başbakan Sayın Nihat Erim'di.
,
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Hazırlığını biz yaptık, hazırlığını...
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Tabiî, hazırlıklar yapılmıştır; ama son hazırlıklar son
sekiz ayda oldu. Hatta hatırlarsanız, İzmir Atatürk Stadında yangın çıktı ve onun onarılması
da son anlarda yapılmıştı.
Tabiî, olimpiyatların faydaları çok büyük. Sayın Bakan ve sözcüler burada bunları ifade
ettiler, ben bunları anlatacak değilim. Olimpiyatların en büyük faydası, yapılan tesislerin tek
rar ülkede kalmasıdır.
Yine, 1971 Akdeniz Oyunlarında tnciraltı'nda yapılan tesisler, daha doğrusu Olimpiyat
Köyü bugün öğrenci yurdu olarak çok güzel bir şekilde değerlendirilmekte ve kullanılmakta
dır. Yine, Türkiye'nin medarı iftiharı Atatürk Yüzme Havuzuyla Halkapınar Atatürk Stadı -ki
en büyük stattır- hep o Akdeniz Oyunlarından kalmış tesislerdir. O bakımdan, 2000 olimpi
yatları şayet İstanbul'da yapılırsa, bunun Türkiye'ye büyük katkısı olacaktır.
Bütün bu düşüncelerle, olimpiyatların İstanbul'da yapılması noktasına geleceğimizi ümit
eder ve bu yasaya beyaz oy vereceğimi ifade eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Tasarı üzerinde son sözü Sayın Avni Akyol'a veriyorum.
Buyurun Sayın Âkyol.
AVNİ AKYOL (Bolu) —- Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bir noksan
lığı telafi etmek için huzurunuza çıktım. Sağlıklı toplum) sağlıklı insan, dengeli insan olduğu
muzu belirtmek açısından, bizi diğer yaradılmışlardan farklı kılan bir meziyetin, bir niteliğin
gereğini yapmak istiyorum; bu nedenle birkaç dakikanızı alacağım. • • . ' • . . .
İnsanı insan yapan değerler, nitelikler çok; ama, en önemlisi herhalde vefa. Vefalı olmak
demek, geçmişe saygılı olmak demektir. Vefalı olmak demek, geçmişte emeği geçenlere, payı
bulunanlara, fikri bulunanlara, hayatı pahasına bazı çabalarda bulunanlara saygılı olmak, on
ları anmak, ölenlerine rahmet dilemektir diye düşünüyorum ve bunun için söz aldım.
Bugün görüştüğümüz şu kanun tasarısı, biraz sonra kanunlaşacak. Bugün, 1984 yılında
ilk adımı atılmış, ortaya konmuş bir düşüncenin, bir duygunun, bir idealin ve bu alandaki
"'
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büyük gayretin sekiz yıl sonra gerçekleştiği gündür. Yıl, 1984, ilk hareketi başlatan, Uluslarara
sı Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Merhum Turgut Atakol'dur. Merhum Turgut Atakol, bu konuda o. kadar çok çalışmış, bu konuya o kadar çok kendini vermiştir ki, ölümünün
birkaç ay öncesinde, Erol Simavi tarafından özel uçakla Avrupa'ya gönderilmiş, tedavisi sağ
lanmıştır; kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.
Kimler vardı?.. Sayın Nevzat Ayaz vardı; Sayın Ayaz o zaman Yönetim Kurulu Başkanıy
dı, bendeniz de tcra Komitesi Başkanıydım. Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileri -Samaraj
başta- İstanbul'a geldi. Kimler yoktu ki... Sayın Dalan, Belediye Başkanı olarak üyeydi; Nejat
Eczacıbaşı, tlhan Kıraç... "Olimpiyat" kelimesini, Sayın Vali Nevzat Ayaz'm odasında, ilk teklif
eden -şimdi çok gururlanacaktır tabiî- Şarık Tara'dır; "hiç beni anmıyorlar" diyordu, anmış
oluyoruz, zabıtlara geçirmiş oluyoruz.
Böylesine bir grup, geceli gündüzlü çalıştı -Sayın Seçkiner de devleti temsilen oradaydıve Türkiye Cumhuriyetinin şanına şerefine uygun bir organizasyon yapıldı. Hiç kullanılmamış
200 araba Koç tarafından verildi, plakaları değiştirildi, özel numaralar verildi ve üç gece tören
ler, ödüller vesaire vesaire... Basını izlerseniz, görürsünüz,
Sayın Bakam unutuyordum. Sayın Bakanın dahi parasını aldık, büyük katkısını aldık; Sa
maraj'ı getirmek için yaptıkları ortadadır. Yani, paralılara yöneldik. Sayın Bakan da o zaman
orada bulunuyordu. Ben de o zaman, ihtilalden sonra geçimini sağlamak için birkaç vakfın
içinde çalışarak, bir eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak, bu organizasyonun için
de rol almıştım.
Bu olay Türkiye için çok önemlidir. Bakınız, bir fikir, bir düşünce, sekiz yıl sonra kanunlaşabiliyor. Biz o tarihte verdiğimiz raporda -lütfen Sayın Bakana inceleyin- derhal, iki yıl için
de bunun organize edilmesi, yatırımların planlanması, 2000 yılına öyle gidilmesini istemiştik.
Şimdiki Millî Olimpiyat Komitesi Üyesi de Genel Sekreterimizdi o zaman. Onun için çok geç
kalınmıştır; ama başlanmıştır.
Sayın Bakanın spordaki, özel sektördeki atılımlarını biliyoruz; çabalarını yakından bili
yorum, inşallah çok büyük bir gayretle çalışacaktır ve Türkiye'nin tanıtılması yolunda, Türk
toplumunun, Türk Milletinin, Türk Devletinin bu işi de başaracağını gösterecektir. Sayın Ba
kanın bu organizasyonu Türk misafirperverliğine uygun, millî ve manevî değerlerimizi sergile
meye, tarihimizi sergilemeye uygurt biçimde gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum, üstün ba
şarılarının devamını diliyor, saygılar sunuyorum.
Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmak
tadır.
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler.
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlanıldı)

4, — Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Hrilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Bolu Milletvekili Avni Aky ol ve 1'9 Arkadasmtn, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Oku
Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek T
Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve T
Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisy
Raporu (1/375 2/137) (S. Sayısı : 72) (1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzca alınmış bulunan karar gereğince,
gündemimizin müteakip sırasındaki Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 Arkadaşının, Endüstri Mes
lek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Okulu, Meslek Yük
sek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek öğ
retmen Okulu, Yüksek Teknik öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Un
van Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun görüşülmesine
başlıyoruz.
%
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarmın tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol
söz istemiştir.
Buyurun Sayın Akyol.
ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arka
daşlarım; Yüce Meclisi, en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Sözlerimin başında, ANAP Grubu adına Hükümete ve özellikle Millî Eğitim Bakanı Sa
yın Koksal Toptan'a, bu kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine öncelikle sevk ettik
leri için şükranlarımı sunuyorum.
Bilindiği ve esasen görüşülmekte olan bu tasarıyla ilgili 72 Sıra Sayılı Basmayazıdaki Millî
Eğitim Komisyonu raporunda görüleceği, Sayın Başkanın da ifade ettikleri, okudukları gibi,
bizim de bu konu üzerinde özel kanun teklifimiz var. 19 milletvekilimizin imzaladığı bu kanun
teklifi ve bugün görüşmekte olduğumuz bu tasarı, aslında hükümetimiz döneminde hazırla
nan, görevi devrettiğim sırada ve görevden ayrılma mesajımda belirttiğim şekilde yürürlüğe kon
ma aşamasına getirilen sekiz kanun tasarısından, biridir.
(1)

72 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Her ne kadar, bizdeki siyaset anlayışı ve uygulamasının bir garip örneği olarak, bu teklifi
mize Sayın Başbakanlıkça, Sayın Demirel imzasıyla olumsuz cevap gelmişse de; yani teklifimiz
uygun görülmemişse de, bundan 29 gün sonra Bakanlar Kurulunun aldığı bir kararla -hemen
hemen aynı, benzeri; çünkü 3 yıl önce başlattığımız eski bir çalışmadır- aynısının getirilmiş
olmasından dolayı ve bunun Bakanlar Kurulundan geçirilmiş olmasından dolayı, -her ne ka
dar bugün burada bulunmuyorsa da, kötü bir tesadüf, Sayın Bakan Millî Eğitim Komisyonun
da da bulunamadı, Genel Kurulda da bulunamıyorlar- Sayın Devlet Bakanının şahsında, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Bakanın, Bakanlar Kurulu toplantısından dolayı geçentoplantıya katılamadığını bi
liyorum, toplantı vardı.
.
Tasarı ile teklifi yanyana getirdiğimizde, az önce ifade ettiğim gibi,, her ne kadar Başba
kanlıkça uygun görülmemişse de, benzerliklerin ve aynılıkların, farklılıklardan pek çok oldu
ğunu; hele bazı maddelerin aynen olduğunu göreceksiniz; fakat, halen de üzerinde durduğum
bir iki husus olmasına rağmen, ne komisyonda ne de burada onlar üzerinde durmayı uygun
görmüyorum; çünkü, bu sorun, bu çok önemli olan konu, yıllarca üzerinde durulan, yıllarca
peşinden koşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen kronik bir sorundur, meslek camiasının, top
luluğunun ezelî, ebedî, kırk kırkbeş yıllık statü sorunudur. Onun,için, burada amaç, bunun
bir an evvel kanunlaşması ve Millî Eğitim Komisyonundan geçtiği biçimiyle yürürlüğe girmesidir.
Takdir edileceği ve bilindiği gibi, insanlar kendilerine saygı kazanmak için, kendileriyle,
toplumda bir statü kazanmak için de, başkalarıyla sürekli bir mücadele içindedir, sürekli bir
yarış içindedir. Hayatın, aslında gerçeği budur. Hayat bir görevdir. însanın her şeyi olabilir;
insanın malı mülkü, parası pulu her şeyi bulunabilir; ama, eğer o insanın toplumdaki statü
sünde gönlünün arzu ettiği ve emeğinin geçtiği biçimde bir yeri yok ise, eğer o insanın ailesi
içinde dahi bir yeri, değeri, bir ağırlığı, payı, bir farklılığı yok ise, o insanın mutlu olması müm
kün değildir, o insanın huzurlu olması mümkün değildir; o yöneticinin hangi mevkide, statüde
olursa olsun, başarılı olması, üretici olması, yaratıcı olması, her şeyi paylaşması mümkün de
ğildir. Bu bakımdan, bu arkadaşlarımızın, bu meslek gruplarından çıkan arkadaşlarımızın so
runlarını, en çok yaşadıkları için kendileri bilir, bir de yakından onu yaşayanlar ve paylaşanlar
bilir.
Kaldı ki, belgelere bakıyorum, bu çok genel bilimsel ya da hayatın gerçeği olan söz ve
görüşlerimizin dışında, bizi bağlayan, 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun 14 üncü maddesi var. Bakın, o madde ne diyor: "Mesleklerin kademeleri ve
her kademenin unvan, yetki ve sorumluluklarının kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki
örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak
düzenlenir" Ne zaman? 19 yıl önce. Bugün iki hayırlı iş yapıyoruz: Birincisi, az önce ifade
ettiğim gibi, geçirdiğimiz kanun, 8 yıl öncesinin hayali. Bugün de Kanunî sorumluluk ve yü
kümlülük bu Parlamentoda, bu Mecliste, hükümetlerde olduğu halde, 19 yıldır bir türlü yerine
getirilemeyen bir ıstırabın bir noksanlığın bir statü çatışmasının, verimsizliğe, başarısızlığa yol
açan bir uygulamanın giderilmesini gerçekleştiriyoruz; çok yararlı, çok hayırlı, çok isabetli bir
işin gereğini yapıyoruz.
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Bu vesileyle, Sayın Devlet Bakanının şahsında, Sayın Millî Eğitim Bakanından istirham
ediyorum -Sayın Toptan, bu zabıtları okurlar şüphesiz- zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasına
ilişkin ye imam hatip okulları dahil, diğer meslek okulları dahil, onların orta kısımlarını en
gellemeyen biçimde düzenlensin ve saptırılmasın artık bu konu, günlük politikaya alet edilmesin.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bize niye bakıyorsunuz? Biz, onların temsil
cisi miyiz?
v
AVNt AKYOL (Devamla) — Hayır, kendimize bakıyorum; oradan saptırılıyor da onun
için. Benim ilçemde; Bolu'nun Düzce İlçesinde Beyköy'de dahi söylenmiş... Sayın Erbakan'a
verilmek üzere kitabı ve kanunu verdim, teklifimiz de var; onu ifade etmek istiyorum. Onun
için baktım size; kusura bakmayın. Oğtizhan Asiltürk'e de verdim; yani, öyle anlaşılıyor çün
kü. Sayın Toptan da, Hükümet de, bu görüşümüzü tasvip etti, benimsedi, aynı şekilde ifade
ediyorlar. Çünkü, ortaokul kısmı da bulunan 2 bin civarında lise ve dengi okulumuz var; bun
ların içinde imam hatip okulları 400 civarındadır. Demek ki, sorun yoktur.
Sayın Bakandan istirhamım, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasına ilişkin ve 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapan
teklifimizin ve Türkiye için -örneğin, Japonya'da bulunan- millî eğitim akademisi kurulması
na ilişkin kanun teklifimizin de, aynı şekilde ve ivedilikle -Sayın Devlet Bakanımızdan istir
ham ediyorum- Hükümetçe bir an önce şevkinde büyük faydalar vardır.
Kaldı ki, yeni üniversiteler konusunda da bir teklifimiz var. Yaptığımız master plan gere
ğince, geçen dönemden kalmış o planın çerçevesinde, Sayın Toptan'ın, Hükümetimizin 14 yeni
üniversite açma konusundaki açıklamasını basından okuduk; herhalde çok süratli bir şekilde
Yüce Meclise de intikal edecektir. Bunlar içinde 2 tane de vakıf üniversitesi vardır.
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 15 tane oldu... .. •,
AVNt AKYOL (Devamla) — 15 mi oldu? Sen sokmuşsundur onu oraya.
BAŞKAN — Efendim, sporun bittiği belli oluyor... Lütfen dinleyelim.
AVNt AKYOL (Devamla)— Efendim, teşekkür ederim. Değerli dostum açıklık kazan
dırmak istedi. Tabiî, bir şeyi anlatamadım; ben, üniversite dedim. Q projeyi hazırlayan eski
bakanım ben. Onun için onun adı yüksek teknolojidir, MİT tipidir. Teşekkür ederim.
14 üniversite ve artısı vardır, 2 de vakıf üniversitesi kurulmuştur. Bu, bizim, 2012 yılına
kadar Türkiye Cumhuriyetinin 47 üniversite açması zorunludur şeklindeki, YÖK'le, bilim adam
larıyla, bakanlıkla yapılan çalışmanın ilk paketidir! İstirhamım, daha önce verilmiş sözlerin
ışığı altında, Hükümetin, bu konuyu, bu yaklaşımla ele almasıdır; yani, uzun vadeli bir strate
ji ve hedef içinde ele almasıdır; fon çıkarmasıdır; kadroların yurt içinde ve dışında eğitimi ko
nusuna eleman yetiştirilmesine ağırlık vermesidir. Bu konuda da gereğinin yapılacağına ina
nıyorum.
.•
,
'•
Sonuç olarak, çok yerinde olan bu kanun tasarısını getirmiş olmalarından dolayı, Hükü
mete ve Sayın Toptan'a tekrar şükranlarımı arz ediyor; hayırlı, uğurlu olmasını dilediğimizi
belirtiyor, şüphesiz bu sözden sonra, ANAP Grubu olarak, kanun tasarısının lehinde olduğu
muzu arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Bembeyaz bir muhalefet var bugün.
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Efendim, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Adana Milletvekili Sayın ibrahim özdiş'e söz veriyorum.
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDIŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında
Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumuzun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, teknik ve becerili insangücü, ekonomik ve teknolojik gelişmenin
temel amacıdır. Bu insangücünün kaynağı ise, ülkemizin gençliğidir. Gençliğin ekonomik ge
reksinimlere göre eğitilmesi ve yönlendirilmesi ise, meslekî ve teknik öğretim sistemimizin amacı
ve görevidir. Bilindiği gibi, meslekî ve teknik öğretim, insanlığının yaratıcı ve yapıcı gelişmesi
nin temeli olup; ilkesi, yararlı ve yaratıcı iş için eğitim ve öğretimdir. Bilgi ve teknoloji çağının
yaşandığı günümüzde, meslekî ve teknik eğitimin büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Bir yandan
mevcut teknolojideki gelişmeleri izlemek, diğer yandan yeni teknolojiler üretmek ve gençleri
mizi çağın gerektirdiği sistem bütünlüğü içinde, teknik ve meslek elemanı olarak yetiştirmek
zorundayız.
Eğitimin temel unsurlarını, öğretim programlan, öğrenme, öğretme ortamı, yönetim ve
öğretim kadrosu oluşturmaktadır. Eğitimdeki başarı, bu unsurların Millî Eğitim Temel Kanu
nunda belirlenen genel amaç ve temel ilkeler doğrultusunda, sağlıklı ve dengeli biçimde işlev
sel bir bütünlük oluşturmasına bağlıdır. Bu bütünlüğün oluşturulmasında temel öge öğretmendir.
İyi bir eğitim öğretim kadrosu kurulmadıkça, eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli
kılmak mümkün değildir.
Cumhuriyetle birlikte başlayan ve giderek gelişen sanayileşme süreci içinde teknik insan
gücünün rolü çok büyüktür. Teknik insangücünün yetiştirilmesinde en büyük katkıyı, yapan
lar, meslekî ve teknik eğitimde görev alan ve bugüne kadar büyük bir özveriyle görev yapan,
ülkenin imarında emek sarf eden teknik eğitim fakültesi mezunlarıdır. Ne yazık ki, Komisyo
numuzda kabul edilen kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtildiği gibi, uzun yıllar ülke
mizin sosyoekonomik ilerlemesine büyük bir özveriyle katkıda bulunmuş bu teknik insanlara,
bugüne kadar gerektiği gibi sahip çıkılamamıştır. Dünyanın her yerinde, üniversite düzeyinde
teknik eğitim görenlere, eğitim programlarına bağlı olarak, sırasıyla, teknisyen, tekniker, mü
hendis, yüksekokul veya üniversite mezunu olduğu da belirtilerek, yüksek mühendis unvanı
verilmektedir.
Hızla gelişmekte olan ülkemizde, özellikle son yıllarda meslekî ve teknik eğitime büyük
önem verilmekte, gerekli teşvik ve önlemler düşünülmektedir. Teknik eğitim fakülteleri, yük
sek lisans ve doktora programlarıyla, bilimsel araştırma yetileri ve kimlik kazanmakta, yurt
dışında doktora yapan çok sayıda elemanlarıyla, bilimsel yenileme ve güçlenme gayreti içinde
bulunmaktadır. Bunun yanında, Dünya Bankası projeleri ve Millî Eğitim Bakanlığının destek
belgeleriyle programlar, atölye ve laboratuvarlar hızlı bir şekilde reorganize edilmekte ve mo
dernleşme çalışmaları sürmekte; eğitim ve öğretimin kalitesi sürekli yükselmektedir. Böylece,
pedagojik formasyon ve el becerisinin yanı sıra, teknolojiyi en iyi düzeyde bilen elemanlar ye
tiştirilmektedir. Yetki ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenebilmesi, bu alanda yıllar
dan beri devam eden sorunların giderilebilmesi ve bu fakültelerin üniversiteye girişte daha ca
zip hale getirilebilmesi amacıyla, bir yıllık ilave formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanla
ra, dallarında mühendis unvanı verilmesi uygun olacaktır.
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Özellikle 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 14 üncü maddesinde, "Mesleklerin
kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece
ve türdeki örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere
uygun olarak düzenlenir" hükmü yer almasına rağmen, bugüne kadar gelen hükümetlerce bu
konuya ciddî bir şekilde yaklaşılmamıştır.
Ülkemiz endüstrisinde mevcut yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimar dı
şında görev yapmakta olan teknik elemanlar çeşitli okullarda ve değişik teknik alanlarda yetiş
mektedirler.
Bir teknik dalda ortaöğretim, yani endüstri meslek ve teknik lise üzerine dört yıl lisans
öğrenimi gören, kendi alanında yaklaşık yedi sekiz yıl teorik uygulamalı öğrenim gören başka
bir teknik elemanı görmek zordur. Bu teknik elemanlar, aldıkları bu öğrenimleri sebebiyle, fen
ve matematik, mühendislik, tasarı, prensip ve uygulamalara ait bilgileri kullanarak, araştırma
deneyleri, analizleri ve testleri; geliştirme ye tasarım faaliyetlerini düzenleyerek imalat projele
ri, çeşitli teknolojik fonksiyonları, üretim Üzerinde uygulama; proje ve işlemlerin zaman ve
maliyetini hesaplama; teknolojik cihazları koruma, kurma, çalıştırma ve bunları maiyetindeki
elemanlara öğretme; üretim sorunlarını saptama, üretimi planlama ve kontrol etme, üretimde
imalat ve maliyet hesaplarını yapmak yeterliliklerine sahiptirler."
Nitelikleri açıklanan teknik eğitim fakültesi mezunlarının yaptıkları hizmetlere göre un
van, yetki ve sorumlulukları, mevzuatla tescil edilmediğinden, görev yaptıkları kurumlar tara
fından kendilerine farklı unvan, yetki ve sorumluluklar verildiği, teknik kademelerdeki hiyerarşik konumlarının belirlenemediği saptanmıştır.
Açıklanan nedenlerle, bu fakülte mezunu teknik elemanların hem endüstride hem endüstriyef teknik öğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görev aldıkları dikkate alı
narak, unvan, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlayacak bu kanun tasarısının yasa
laşmasına ivedi olarak gereksinim duyulmaktadır.
' Böyle bir yasal düzenlemeyle, Avrupa Topluluğu ülkelerindeki meslek standartlarına da
uyum sağlanacak ve ülkemiz gündemini meşgul eden sorunlardan bir tanesi de, değerli oyları
nızla kalkmış olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumuzun düşüncelerini bu şekil
de ifade ettikten sonra, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdiş.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Korkutatâ; buyurun.
RP GRUBU ADİNA HÜSAMETTİN KORKUTATÂ (Bingöl) — Sayın Başkan, sayın mületvekiIleri;Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ile Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol ve 19 arkadaşının verdiği kanun teklifi Üzerindeki
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Refah Partisi Grubu adına Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
•' Bir ülkenin kalkınmasında, elbette ki teknik'eleman en büyük unsurdur. Teknik elemanın
adedi, teknik bilgisi, huzurlu çalışması, yine bu unsurların başında gelmektedir.

~82—.

T.B.M.M.

V&X , • B : 70

29 . 4 . 1992 •

M.MJ-:iO : 1

Pahalı bir eğitim sistemi olan meslekî teknik eğitim, ülkemizde,: maalesef; dünya standart
larında yapılamamaktadır. Devlet, maalesef, okullarımıza teknikdonanım ve imkân sağlaya
mamaktadır. Mesela, dünya standartlarında pedagojik esaslara ve eğitim teknblojisiningereklerine göre, bir.atölye ve meslek dersi öğretmeninin 16 kişiy^ n e0im : ^
Oysa, ülkemizde, standartlara uygun atölyeler çok az, nadir^ olmakla beraber, yine bir öğret
mene ve atölyeye lOO'ün üzerinde öğrenci düşmektedir. AçıkçaJgörülmekte4ir'Lkif,;bu>gjdjşatla
.ülkemizde meslek standartları, test ve sertifikasyon sisteminin kurulması mümkün değildir.
Halen, meslekî teknik okul ve kurumların 6 bine yakın öğretmen açığı mevcuttur. Bin ki
şilik bir meslek teknik okulunun maliyeti 40 milyar liradır. J992 yılı Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı fiyatları bunu göstermektedir. Mevcut teknik okullarımızın standartlara uygun hale ge
tirilmesi için, bugün tam 300 milyar lira. para gerekmektedir. Oysa, bu yıl okullarımıza, hatta
-yeni okullara ayrılan para 50 milyar lira civarındadır. Devlet» kanunların kendisine yüklediği
görevleri, maalesef, bu sebeplerden, imkânsızlardan dolayı yerine getirememektedir. Bir örnek
vermek istiyorum: 249 bin nüfuslij Bingöl'de 15-17 yaş grubunda 18 441 kişi vardır. Plan he
deflerine göre, Bingöl'de 1 600 kişinin teknik okullarda okuması gerekiyor; ama, maalesef,
bugün, Bingöl'de teknik okullarda ancak 400 kişi okutulabilmektedir. İşte, teknik okullarımı
zın ve eğitimimizin asıl çıkmazı buradadır.
Evet, bu teknik okullardan mezun olan arkadaşlara unvan verilmesi hakkındaki kanun
tasarısını görüşüyoruz ve Sayın Akyol, bugün, maşallah, buraya gelen bütün tasarıların sahibi
olarak kendini lanse etti; teşekkür ediyorum. Lakin, nedense bunlar hep tasarı olarak kalmış,
kendi Bakanlıkları döneminde hiçbirisi kanunlaşamamıştır.
Değerli arkadaşlar, işle bu arkadaşlara unvan verilmesi, bunların çok çok gecikmiş hakla
rından birisidir. Bu tasarı çok geniş bir meslek grubunu ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, gönül
arzu ederdi ki, bu kanun tasarısı önce kamuoyuna açılsın, çok iyi tartışılsın. Daha önceki tar
tışmalar, demek ki, kamuoyunu yeterince ilgilendirmemiş veya Parlanientoya yeterince kabul
ettirilememiş ve dolayısıyla, ka,nunlaşmamıştır. Biz, bu tasarının gerçek anlamda bütün örgüt
lerde, kitlelerde ve meslek gruplarında tartışıldıktan sonra Meclise geldiğinde, daha istikrarlı,
daha gerçekçi bir şekilde kanunlaşacağını düşünüyoruz.
,
.
,
6785 sayılı İmar Kanununa göre, daha önce (14 üncü madde gereğince) teknik elemanla
rın yetki ve sorumluluğu söz konusuydu; bu, iptal edildi; iptal edildikten sonra, ne yazık ki,
1985 yılından bugüne kadar, Türkiye'deki teknik elemanların, bilhassa mühendis ve mimarla
rın altında bulunan teknik elemanların hangi yetki ve sorumlulukla çalıştıkları belli olmamış
tır. Yani, bu insanlar, yetkisiz ve sorumsuz olarak yıllarca bu memlekette emek vermiş ve çalış
mışlardır.
İşte, bu kadar yıl boşlukta kalma, aslında geçmiş hükümetlerin bir günahıdır; Sayın Ba
kan belki de o günahı çıkarıyor.
,
t ,
"
Değerli arkadaşlar, devlet maddî imkânsızlıklardan görevini yeterince yerine getirememiş
tir sözünü bu sebeplerden dolayı söyledik; inşallah, bundan sonra.görevini yerine getirecektir.
Bugün, 1991-1992 derS yılında 379 bin Öğrenci teknik okullarda ökümaktadif. Oysa, plân
^hedefleri 864 bin öğrencinin okumasını öngörmektedir. Yine, teknik öğretmen ve atölye sayısı
:12 042olmâsina rağmen, aslında; /l 8 950, olması gerekiyordu.
£S
- Değerli arkadaşlar, meslek liseleri emsalleri mezunlarına teknisyen, lise üstü iki yıl süreli
teknik eğitim görenlere tekniker, lise üstü üç yıl süreli eğitim görenlere yüksek tekniker ve
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lise üstü dört yıl yüksek teknik öğrenim görenlere teknik öğretmen denilmesi, tabiî ve çok ge
cikmiş bir hak olarak görülmektedir. Teknik öğretmenlere ayrıca, mühendislik programının
uygulanmasıyla, mühendislik unvanının verilmesi de gayet olumlu bir karardır,
Ülkemizde meslek gruplarının sadece bir kısmı bu kanun tasarısı kapsamına alınmıştır;
diğer meslek gruplarının da kapsam içine alınması veya tüm meslek gruplarıyla ilgili bir kanu
nî statü hazırlanması gereğine inanmaktayız.
Eğitimde, fırsat eşitliği ve süreklilik esastır. Dolayısıyla, meslek grupları arasında yer alan
ve mesleklerini yükseltmek isteyen teknisyen ve teknikerlere de bu kapıların açık tutulması ge
rektiği kanaatindeyim. Bu kanun tasarısında lise üstü bir yıl veya iki yıl teknik kurs gören ar
kadaşlara, sorumlulukları olmasına rağmen, bu konuda değinilmemiştir. Şu anda, birçok be
lediyelerimizde bu arkadaşlar yetkili, sorumlu ve imza atan arkadaşlar olarak görev yapmak
tadırlar. Malumunuz olduğu üzere, imar ve İskân Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan belediyelere teknik eleman yetiştirmek üzere yıllardır tatbik edilen bir usuldür bu.
Ülkemizde, inşaatta, makinede ve her türlü imalat sanayiinde, bileğinin gücüyle, alın te
riyle işin bitimine kadar çalışan ve işbaşından ayrılmayanlar, aslında bu teknisyen ve tekniker
seviyesindeki arkadaşlardır. Bu arkadaşların -gerçekten- yetki ve sorumluluklarının da veril
mesi gerekiyor. Bu insanların çok iyi yetişmiş olması, ülkenin temelinin gittikçe sağlamlaşması
demektir. Ara insangücünün iyi yetiştirilmesi, ülke standartlarının da devamlı insangücüyle
beraber yükselmesi ve gerçek anlamda ülkenin huzura ve rahata kavuşması demektir.
Mühendis ve utta arası insangücü, kalkınmanın en itici gücüdür. Yetki ve sorumlulukları
kesin olarak belirlendiği zaman, bu insanlar daha çok istihdam edilecek ve bu insanlar sorun
larının ve sorumluluklarının daha çok bilincinde olarak görevlerini yerine getireceklerdir. Bu
insanların tam manasıyla sorumlu olmadıkları yerlerde Özel sektör bunlara ilgi duymamakta
dır. 1990 yılı itibariyle özel sektörde çalışan insanların durumu, bize bu gerçeği daha da açık
şekilde ortaya koymaktadır.
Çalışanların yüzde 60,7'si ilkokul mezunudur; yüzde 1,9'u sadece okur-yazar, yüzde 0,3'ü
okuma-yazma bilmiyor; yüzde 12,9'u ortaokul mezunu, yüzde 1,3'ü yükseköğrenim mezunu
ve yüzde 22,9'u lise ve teknik okul mezunlarıdır.
îşte, özel sektörümüzde standartların tutturulamaması, kalitelerin çok kısa zamanda ka
litesiz bir hale. gelmesinin asıl temelinde yatmaktadır. Çünkü, bu sorumlu kişiler, maalesef,
üretimin başında, sırf ucuz maliyet yönünden, ucuz istihdam sebebiyle bulunamamaktadırlar,
bunların yerine daha ucuz işgücü kullanılmaktadır.
Gerçek anlamda görev yapılması isteniyorsa, bu arkadaşlara yetki ve sorumluluk kesinlik
le verilmelidir. Bu arkadaşlara unvan verilmesinden çok, asıl bu kanunun çıkmasından sonra
yapılacak olan tüzük ve yönetmeliklerle yetki ve sorumluluklar verilmek gerekir. Aslolan, bu
tüzük ve yönetmeliklerde yetki ve sorumlulukların çok iyi hesaplanması ve hakkı olan kişinin
yetkisi de sorumluluğu da bu tüzüklerde verilmelidir. Yoksa, daha önce de kanun vardı ve bu
kanun olmasına rağmen, tüzük ve yönetmelikler 1985'ten bugüne kadar çıkarılamadı. Aslo
lan, bu tüzük ve yönetmeliklerin gerçek anlamıyla çıkarılmasıdır.
Daha önce mimar ve mühendislerin, bulunduğu belediyenin sınırlan ve mücavir alan içinde
bulunmadığına dair vesika sunmak, belge sunmak suretiyle, ancak alt tabakadaki, yani onla
rın bir altındaki tekniker ve teknisyen arkadaşlara sorumluluk veriliyordu; bu da, Danıştay ta
rafından, haklı olarak, iptal edildi.
— 84— -'

TBMM..

B : 70

29 . 4 .1992

0:1

Netice olarak, bu yasa tasarısı, gecikmiş? olmakla beraber, tarafımızdan benimsenen ve
desteklenen bir yasadır; ama, yeterli de bulmuyoruz.
Buna ilaveten, narkoz teknisyeninden veteriner yardımcılığına, ziraat teknisyeninden su
ürünleri teknisyenine, avukat yardımcılarından bilgisayar teknisyenine, toplumun bütün ara
insan gücüne şevk veren, zevk veren, yetki ve sorumluluklarını belirleyen geniş meslek grupla
rının arzularına cevap veren dinamik, çağdaş, millî benliğe sahip toplumun meydana getiril
mesinde bu kanun ve çıkacak diğer kanunlar ve bilhassa bunlara bağlı tüzük ve yönetmelikler
bihakkın değerlendirildiğinde çok büyük yararlar sağlayacaktır.
Kanunun memleketimize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkutata.
Oy kullanmayan sayın milletvekili var mı?
Bulunmadığına göre, oy verme işlemi bitmiştir.
Oy kutusu kaldırılsın!
Tasan üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasana
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik persone
lin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum :
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, endüstriyel, meslekî teknik öğretim veren yükseköğretim ku
rumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik
lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumluluk
ları ile ilgili esasları kapsar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza Sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Unvanlar
MADDE 3. — Gördükleri meslekî teknik öğrenim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına,
"teknisyen",
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b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker", '
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu,
erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi
mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun vemeslekîeğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",
e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim, fakültelerince düzenle
necek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendıs ,
Unvanı verilir.
Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka1

'

I

bul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi

;n.miu

MADDE 4. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik?|Jrogrârnlanriın uygu
lama esas ye usulleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Mühendislik Programlarının Uygulanması
MADDE 5. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu Kanurr,
nun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce.uygulamaya konulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
Yetki ve Sorumluluk
MADDE 6. — Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğrenim gör
müş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar.
Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki
ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, .yiaştırma Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun da görüşleri alınarak Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKAN — Madde: üzerinde sözi isteyen sayın üye?;.
. • '
,n Bulunmadığına görej" maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
*
Müteakip maddeyi okutuyorum :
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GfiÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belir
tilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Müteakip maddeyi okutuyorum :
MADDE 7. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN ^ Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. '
•- "
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. .
,
,
,
Müteakip maddeyi okutuyorum :
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, böylece tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır.
Oylamadan önce oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın üye?.,
Bulunmadığına göre, tasarıyı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İlgililere, Sayın Bakanın şahsında camiaya, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını te
menni ediyorum.
Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptah buyurun. *
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; sanıyorum, parlamentomuzun önünüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda gururla sa
vunabileceği bir tasarıyı yasalaştırmış bulunmaktayız. Bütün gruplara, bütün değerli arkadaş
larıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sevk edilen, daha sonra Sayın Akyol ve arkadaşlarıyla bir teklif halinde de komisyona ulaş
tırılan ve bugün de Genel Kurulca kabul edilen bu yasayla, aslında bir.büyük haksızlık gideril
miş, hâk teslim edilmiştir/Bundan böyle, teknik eğitimde çalışaıi değerli arkadaşlarımız, bu
yasanın kendilerine verdiği yüksek moralle işlerine daha'sîkl sârilacaklardir- Bu dalda sıkıntı
sını çektiğimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde bizi zorluklarla karşılaştıran öğretmen açığı
önemli ölçüde giderilmiş olacaktır ve Türkiye'nin yönelmek zorunda olduğu meslekî teknik
eğitim alanındaki önemli bir boşluk doldurulmuş olacaktır.
Bütün gruplara, bütün arkadaşlarıma, tüm teknik eğitim ve öğretim camiası adına tekrar
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
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3. —istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasanst ve içişleri ve Plan ve
Bütçe komisyontart raporları (1/373) (S. Saytst : 63) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Ka. nunu Tasarısıyla ilgili açık oylama sonucunu açıklıyorum.
Kullanılan oy sayısı : 119
Kabul
: 118
Geçersiz
: 1

.

Toplantı yetersayısı bulunmadığı için, maatteessüf, tasarı kanunlaşamamıştır.
Oylama bir dahaki birleşimde tekrarlanacaktır.
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Nisan 1992 Perşembe günü saat
15.00*te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 21.08

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZHJ SORULAR VE CEVAPLARI

1..— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.L taraj\ndanyapılan dekapajihalelerine ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Faralyalt'ntn yazılı cevabı (7/78)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim.
Ahmet Derin
Kütahya
T.K.t. tarafından yapılan dekapaj ihalelerinin 2,5 milyon - 3 milyon mJ,Iük partiler halin
de yapmak mümkün iken, bazı ihale dosyaları 7,5 milyon - 10 milyon mI,lük partiler halinde
hazırlanmasının gerekçesi nedir?
TC.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.21-300-468-5730

28.5.1992

Konu : Soru önergeleri.

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : a) 19 Mart 1992 gün ve A.OI.O.GNS.0.10.02-7/78-963/3946 sayılı,
b) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-7/83-1029/4153 sayılı,
c) 19 Mart 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.I0.00.02-7/84-1030/4I54 sayılı,
d)' 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/85-1031/4155 sayılı
Yazılarınız.
•'— 8 8
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ilgide kayıtlı yazılarınızda belirtilen; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Bakanlı
ğımıza yöneltmiş olduğu yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Ersin Faralyalı
Enerji ve Tabiî Kanaklar
Bakanı
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin Tarafından Sorulan Soru ve Cevabı
(T.B.M.M.'nin 19.3.1992 tarih, 3946 sayılı yazısı)
Soru : TKİ tarafından yapılan dekapaj ihalelerinin 2,5 milyon - 3 milyon m5'lük partiler
halinde yapmak mümkün iken, bazı ihale dosyaları 7,5 milyon - 10 milyon m^Iük partiler ha
linde hazırlanmasının gerekçesi nedir?
Cevap : TKİ Genel Müdürlüğü açık ocaklardan üreteceği kömürlerin bir kısmının dekapajım ihale sureti ile müteahhitlere yaptırmaktadır. Her sene iş programlarında üretim bölge
lerinin üretim panolan belirlenmekte ve bu üretimler için gerekli dekapaj ihale projeleri, ihale
panosunun kazı alam, toprak döküm sahası, harman yolları, kazılabilirlik durumları dikkate
alınarak hedeflenen zamanda üretim yapabilmek üzere hazırlanmaktadır.
TKİ'nin değişik üretim bölgelerinde satış durumuna göre yapılan küçük ihalelerin yanın
da, Tunçbilek ve Soma bölgelerinde büyük boyutlarda dekapaj ihalesi yapılma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu bölgelerde ihale panolarının küçültülmesi, ihale için istenen makine bo
yutlarını küçültmekte, maliyeti artırmakta ve en önemlisi gereken makine parkının dekapaj
alanına sığdırılamama durumu ortaya çıkmaktadır.
TKt Genel Müdürlüğünün 1976 yılından beri müteahhitlere yaptırdığı yaklaşık
1 000 000 000 m1 dekapaj ihalelerinde elde ettiği bilgi birikimleri sonucu, şartların elverdiği
oranda büyük ihalelerin yapılmasının daha verimli, daha denetimli ve daha ucuz olduğu ger
çeğini ortaya çıkarmıştır.

2. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, TK.T. Seyit Onur Dumanlı Yahu Ünitesi ile Tunç
Bilek ve Seyit Ömer Termik santrallarma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Fa
ralyalı'nın yazılı cevabı (7/83)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji Bakanı Ersin Faralyalı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygıyla arz ederim.
Ahmet Derin
Kütahya
1. T.K.t.'ye bağlı Seyit Ömer Müessese Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş fakat teknoloji
hatasından bir türlü üretime geçmemiş bulunan dumansız yakıt ünitesinin değerlendirilmesi
için ne düşünüyorsunuz?
2. T.K.t.'ye bağlı Garp Linyitleri Müessesesi Tunç Bilek Termik Santralı ile Seyit Ömer
Termik Santrallarının külleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diyaloga geçilerek ytong cinsi
yapı elemanları imali için proje bazında çatışmalar yapmayı düşünüyor, musunuz?
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Enerji ve l^biî Kaynaklar Bakanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.21-300-468-5730
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< 28.5.1992

Konu : Soru önergeleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 19 Mart 1992 gün^ ve Al 01iO.GNS. 0.10.02-^7/78-963/3946'sayılı,v.!fi fji
b) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/83-1029/4153 sayılı,
c) .19 Mart 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/84-1030/4154 sayılı,
d) 19 Mart 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.1Ö.p6.O2-7/85-İ031/4155 sayılı
"'
Yazılarınız.

.

îlgide kayıtlı yazılarınızda belirtilen; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Bakanlı
ğımıza yöneltmiş olduğu yazılı soru Önergeleri cevaplandırılarak ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim..
Ersin Faralyalı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin Tarafından Sorulan Sorular ve Cevapları
(T.B.M.M.'nin 19.3.1992 tarih ve 4153 sayılı yazısı)'
Soru : TKİ'ye bağlı Seyitömer Müessese Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş fakat teknoloji
hatasından bir türlü üretime geçmemiş olan dumansız yakıt ünitesinin değerlendirilmesi için
ne düşünüyorsunuz?
"
Cevap : Ankara'nın hava kirliliğine çözüm amacıyla, Seyitömer havzası linyitlerinden
150 000 ton/yıl karbonize kömür üretmek üzere planlanan, Seyitömer dumansız yakıt tesisleri
iki üniteden oluşmaktadır. Kurutma ünitesinde, kuru kömür üretiminde başarı sağlanmış an
cak karbonizasyon ünitesinde, amacına uygun olarak çalıştırılması için yapılan tüm çabalara
rağmen başarıya ulaşılamamıştır. Karbonizasyon ünitesinden elde edilen semi kokun MTA laboratuvarlarında yapılan analiz ve testlerde ev yakıtı olarak verimli biçimde kullanılamayacağı
anlaşılmıştır. Karbonizasyon ünitesinin yurt içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ko
nusu TÜBİTAK ve üniversite gibi kuruluşlar tarafından da araştırılmıştır. Yapılan bu çalışma
larda, karbonizasyon ünitesinin ekonomik,sürekli, kararlı Ve emniyetti biçinide çalıştırılması
nın mümkün olmayacağı görüşüne varılmışıtr. Karbonizasyon ünitesinin çalışmadığı hâlde; ba
kım ve korunması gibi hususlar ekonomik yönden müesseseye yük getirdiğinden;
a) Tesisin üniversite, araştırma kuruluşları ve diğer kuruluşlara belirli şartlara satışı için
ilana çıkılması,
b) Belirli bir süre içinde müşteri çıkmaması halinde yıkılarak elektrik, elektronik ve me
kanik parçalarının müessese ve TKİ genelinde değerlendirilmesi olanaklarının' araştırılması,
diğer kısımlarının da hurda ve eski olarak satışının yapılması alternatifleri içinde değerlendi
rilmesi kararlaştırılmıştır.
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Tesisin satışına müşteri çıkmadığından, elektrik; elektronik ve mekanik parçalar ıhüessese ve TKt genelinde değerlendirilmektedir. Ayrıca diğer kısımlarının da eski ve hurda olarak
satışı öngörülmektedir.
., Soru : TKt'ye bağlı Garp Linyitleri Müessesesi Tunçbilek Termik Santralı ile Seyitömer
Termik Santrallarının külleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diyaloga geçilerek ytong cinsi
yapı elemanları imali için proje bazında çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?
Cevap : Tunçbilek Termik Santralı ve Seyitömer Termik Santralı külleri için Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı ile diyaloga geçilerek ytong cinsi yapı elemanları imali gayesiyle proje bazında
çalışmalar yapılması düşünülmemektedir. Ancak uçucu küllerin değerlendirilmesi ile ilgili ça
lışmalar yapmak isteyen kuruluşlara gerekli kolaylıklar gösterilmektedir. İsteyen kuruluşlara
kül örnekleri ücretsiz olarak verilmektedir. Bunun dışmda 1991 yılında çimento fabrikalarına,
inşaat firmalarına ve şahıslara Tunçbilek, Yeniköy, Çayırhan, Soma A ve Seyitömer Termik
Santrallarından toplam 34 846 ton kül satışı yapılmış olup, 1992 yılında da isteyen firmalara
kül satışı devam etmektedir.

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet Bölgesinde entegre tesisleri kurulup kurulmay
cağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/84
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanı Ersin Faralyalı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygıyla arz ederim. ,
Ahmet Derin
Kütahya
Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi her dönem kârlılık gösteren kuruluşlardan
biridir,
Buna rağmen; ,
1. 1991 yılında işçi alımı için imtihan açılmış fakat bugüne kadar hiç bir işçi alınmamış
tır. İmtihana giren işçileri ne zaman alacaksınız?
2. Maden cevheri Emet bölgemizde çıkarıldığı halde niçin entegre tesislerinin kurulması
düşünülmemektedir?
.
TC.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.21-300-468-5730
Konu : Soru önergeleri

28.5.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/78-963/3946 sayılı,
b) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/83-1029/4153 sayılı,
c) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/84-1030/4154 sayılı,
.. d) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/85-1031/4155 sayılı
Yazılarınız.
İlgide kayıtlı yazılarınızda belirtilen; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Bakanlı
ğımıza yöneltmiş olduğu yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ilişikte gönderilmektedir.
, Bilgilerinize arz ederim.
Ersin Faralyalı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin Tarafından Sorulan Sorular ve Cevapları
(T.B.M.M.'nin 19.3,1992 tarih ve 4154 sayılı yazısı)
Soru : Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi her dönem kârlılık gösteren kuru
luşlardan biridir. Buna rağmen 1991 yılında işçi alımı için imtihan açılmış fakat bugüne kadar
hiçbir işçi alınmamıştır. İmtihana giren işçileri ne zaman alacaksınız?
Cevap : 1991 yılı ekim ayında açılan imtihan, Müessesesinin çeşitli işyerlerinde istihdamı
düşünülen 60 adet vasıfsız geçici işçi âlımı içindir.
Müessese işyerlerinden Espey yeraltı işletmesi, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle, gü
nün ekonomik koşullarına uygun olarak kapatılmış ve yerine açık işletme açılmıştır. T&raltı iş
letmesi iken kadrosu 130 civarında olan bu işyerinin açık maden işletmesi olarak halen kadro
su 13 kişidir. 1991 yılında, bu değişiklik neticesi artan işçilerden , Müessesenin diğer işyerlerine
dağıtım yapılarak ihtiyaç önemli ölçüde giderilmiştir.
Halen Müessesenin Hisarcık işyerinde ürün stoklarının oldukça yüksek düzeye çıkmış ol
ması nedeniyle, 1992 yılı üretiminde kısıtlamaya gidilmesi düşünülmektedir. Bu itibarla mev
cut işçi adedi yeterli görülmektedir.
Soru : Maden cevheri Emet Bölgemizde çıkarıldığı halde niçin entegre tesislerinin kurul
ması düşünülmemektedir.
Cevap : Etibank*ın Kütahya İli, Emet İlçesi civarında bulunan kolemanit yataklarından
elde edilen cevherlerden, Müessesede mevcut konsantratör tesisi marifetiyle, yıkanmış, ebadlandınlmış, satışa arz edilebilir durumda yılda 350 000 ton dolayında kolemanit cevheri üretil
mektedir. Bu cevherin % 83*ü Hisarcık bölgesi yataklarında çıkarılan arsenikli kolemanit, %
17'si de Espey bölgesinden çıkarılan nispeten daha az arsenikli kolemanit cevherlerdir.
Arsenikli kolemanit cevheri çoğunlukla borik asit üretiminde kullanılmaktadır. Az arse
nikli ve arseniksiz cevherler, tekstil, cam yünü, sodyum perborat imalinde, metalürji ve çelik
endüstrilerinde kullanılmaktadır. Hisarcık menşeili cevherin yılda yaklaşık 70 000 tonu Bandtrma'da Etibank'a ait rafine bor ürünleri üretilen tesislerindeki borit asit fabrikalarında tüke
tilmektedir. Aynı cevherden yılda 150-200 bin ton civarında ihracat yapılmakta, 10-15 bin ton
cevher de, yurt içinde Demir Çelik ve Seramik Sanayiinde tüketim yeri bulmaktadır. Espey böl
gesinde üretilen kolemanitin ise tamamına yakın miktarı yılda yaklaşık 50 bin ton civarında
Japon piyasasına ihraç edilmektedir.
Dünya bor cevherleri üretiminin (B203 bazında yılda 1,1 milyon ton) yaklaşık % 49'u
ABD, % 40'ı Türkiye,"% 6'sı Rus Bloku, % 4'ü Arjantin, % Vi Çin tarafından gerçekleştiril
mektedir. Tüketimin ise % 30-35'i ABD, % 45-50*si Batı Avrupa ülkeleri, Va 6'sr Japonya,
% 10-I5*i de diğer ülkelerde yapılmaktadır. ABD, Batı Avrupa ve Japonya gibi ileri teknoloji
uygulayan gelişmiş ülkeler, bor tüketiminin % 80-90'tnı gerçekleştirmektedirler. .
Bor hammadde kaynakları ve üretimi olmamasına rağmen Batı Avrupa büyük bir rafine
bor üreticisi konumundadır ve kurulu üretim kapasitesi mevcuttur.
Etibank'm'rafine bor üretim kapasitesi, Bandırma Müessesesinde, yıllık 55 000 ton Bo
raks dekahidrat - pentahidrat, 90 000 ton Borik asit, 20 000 ton sodyum perborat, Eskişehir
- Kırka'da 160 000 ton Boraks pentahidrat düzeylerindedîr. Emet menşeili kolemanit cevheri,
bu tesislerden sadece Borik asit fabrikalarında kullanılmaktadır. Borik asit üretimi yıllara göre
20-30 bin ton dolaylarında gerçekleşmekte, satışlar ise 4-5 bin tonu iç piyasaya, gerisi ihraç
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olmak üzere 20-27 bin ton dolayında olmaktadır. Dolayısı ile bu tesis, yurt dışı veya yurt için
den gelebilecek talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Emet bölgesinden çıkarılan cev
here borik asit üretimi dışında yurt içinden de düşük düzeyde (10-15 bin ton) talep olduğun
dan, şu aşamadaki yurt dışı ve yurt içi pazar şartları itibariyle Emet bölgesine entegre bir tesis
kurulması düşünülmemekte, ihtiyaç da bulunmamaktadır.
Dünya bor cevherleri talebi, tüketimin % 80-90'mı gerçekleştiren kalkınmış ülkelerin ihti
yacına paralel olarak 1980 yılına kadar yılda % 7 civarında artış göstermiş, 1980 yılından son
ra ise % 0,7 gibi oldukça düşük ve sabit bir hızla süregelmiştir.

4. —- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'm, elektrik makbuzlarıma, son ödeme tarihlerine ilişk
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyah'ntn yazdı cevabı (7/85)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji Bakanı Ersin Faralyalı tarafından yazdı olarak cevap
landırılmasının teminini saygıyla arz ederim,
Ahmet Derin
Kütahya
TEK,-Kuruma ait elektrik makbuzlarını son ödeme günü her ayın 10'u olarak tespit edil
mektedir. Halbuki ücret ve aylık ödemelerin bir çoğu ayın 15'inde yapılmaktadır. Bu acıdan
ödeme son gününün her ayın 20 veya 25'i olarak kabul edilmesini düşünüyor musunuz?
TC.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.21-300-468-5730
Konu : Soru önergeleri

.

.
28.5,1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: a) 19 Mart 1992 gün ve A.Öl.O.GNS.0.10.02-7/78-963/3946 sayılı,
b) 19 Mart 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/83-1029A i?J sayılı,
c) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/84-1030/4154 sayılı,
d) 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/85-1031/4155 saydı
T&zılannız,
ilgide kayıtlı yazılarınızda belirtilen; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Bakanlı
ğımıza yöneltmiş olduğu yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Ersin Faralyalı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin Tarafından Sorulan Soru ve Cevabı
(T.B.M.M;nin 19.3.1992 tarih ve 4155 sayılı yazısı)
Soru : TEK, Kuruma ait elektrik makbuzlarının sön ödeme günü her ayın 10'u olarak
tespit edilmektedir. Halbuki ücret ve aylık ödemelerin bir çoğu ayın 15'inde yapılmaktadır. Bu
açıdan ödeme son gününün her aym 20 veya 25'i olarak kabul edilmesini düşünüyor musunuz?
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yeni uygulamaya konulan tahsilat sisteminde mesken abone
lerinin son ödeme günü her aym 10'u ile 16'a arasına isabet etmeyecek şekilde yeniden'düzenlenmektedir.
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5. —Aydın Milletvekili Cengiz AÜınkayd'nın, 20.11,1991 - 20.3.1992 tarihleri arasında bara
larda üretilen enerji miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faral
yazdı cevabı (7/105)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafınI

dan cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
" I

ı

'

>

Cengiz Altınkaya
Aydın
Soru : 20 Kasım 1991 tarihinden 20 Mart 1992 tarihine kadar, Keban, Karakaya, Oymapınar, Menzelet, Kılıçkaya, Seyhan, Aslantaş, Karacaören, Gökçekaya, Sarıyar, Hirfanlı, Altın
kaya, Kemer, Demirköprü, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kesikköprü hidroelektrik sfantrallannda kaç. kilovat/saat enerji üretilmiştir?
Bu barajların rezervuarlarına bu süre içinde giren su miktarı ile rezervuarlardan çıkan su
miktarı kaç metreküptür?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
' Sayı : B.15.0.APK.0.21-300-470-5732

"

"' '
28.5.1992

Kbhü: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 25 Mart 1992 târih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/105-1129/4548 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın Bakanlı
ğımıza yöneltmiş olduğu soru önergesi cevaplandırılarak ilişikte gönderilmektedir.,
Bilgilerinize arz ederim.
~
.
Ersin Faralyalı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya Tarafından Sorulan Soru ve Cevabı
Sörü : 20 Kasım 1991 tarihinden 20 Mart 1992 tarihine kadar, Keban, Karakaya, Oymapınar.IMenzeleti Kılıçkayaj Seyhan, Aslantaş, Karacaören, Gökçekaya, Sarıyar, Hirfanlı, Altın
kaya, Kemer, Demirköprü, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kesikköprü hidroelektrik santrallarında kaç kilovat/saat enerji üretilmiştir?
Bu barajların rezervuarlarına bu süre içinde giren su miktarı ile rezervuarlardan çıkan su
miktarı kaç metreküptür?
Cevap: 20 Kasım 1991 - 20 Mart 1992 dönemine ait hidrolik santralların üretimleri, şu
gelirleri ve su giderlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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• Baraja gelen su
• (106'm 1 )

Üretim
(GWh)

Santralın adı

2 586,9
3 179,8
325,7
55,7
348,6

Keban
Karakaya • •
Oymapınar
Kılıçkaya
Altınkaya
Kemer
Demirköprü
Hasan Uğurlu
Suat Uğurlu
Kesikköprü
Aslantaş
Karacaören
Gökçekaya
Sarıyar
Hirfanlı
Seyhan

—
—
374,5
125,7
66,3
266,1

o.ı
186,2
131,5
94,0
125,9

2 416,5
8 093,8
943,5
267,4
1 316,9
124,9
49,3
1 381,5
1 718,6
717,2
1 747,3
120,8
642,2
558,0
361,7
1 992,1

Bu Yıl Servise Alınacak

Menzele

v:..ıO ıra;

H-
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Barajdan çıkan su
(106 mJ)

' '

7 612,2
8 372,4
933,4
409,3
1 233,1
—
• —
1 546,5
1720,8
716,5
1 552,8
0,7
659,9
717,7
716,7
İ 894,9
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Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldınlmasına Dair Kanun Tasansınn verilen oylann sonucu
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı
Oy Verenler
Kabul Edenler
Reddedenler
Çekimser
Geçersiz Oy
Oya Katılmayanlar
Açık Üyelikler

:450
: 170
: 161
: 9

:280

(Kabul Edenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe
M. Selâhattin Kılıç
Ali Yalçın öğütean
İbrahim Özdiş
ADIYAMAN
Abuzer Tanrıverdi
AFYON
İsmet Attila
Ethem Kelekçi
Halil İbrahim özsoy
Abdullah Ulutürk
AĞRI
Cemil Erhan
AKSARAY
Halil Demir
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
Mehmet Tahir Köse
ANKARA
Bilâl Güngör
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
Orhan Kilercioğlu
Sait Kemal Mimaroğlu
Mehmet Seyfi Oktay
Yücel Seçkiner

O. Mümtaz Soysal
İbrahim Tez
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
FaikAItun
Deniz Baykal
Gökberk Ergenekon
Ali Karataş
AYDIN
Tunç Bilget
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Hüseyin Batyali
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfi Coşkun
Mehmet Cemal öztaylan
Melih Pabuççuoglu
Sami Sözat
BARTIN
Koksal Toptan

v

BATMAN
Nizamettin Toğuç
Abdülkerim Zilan
BAYBURT
Ülkü Güney
BİLECİK
Baha tün Şeker
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BOLÜ
Avni Akyol
Nazmi Çilçğlu
Necmi Hoşver
Teyfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çüoglu
Ahmet Şeref Erdem
Ahmet Sayın
BURSA
Cavit Çağlar
Şükrü Erdem
Kadri Güçlü
Yılmaz Ovah
Turhan ihyan
ÇANAKKALE
Rahmi Özer
Nevfel Şahin
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
DENİZLİ
Hasan Korkmazcan
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
Mehmet Kahraman
Sedat Yurtdaş
EDİRNE
Hasan Basri Eler
Şerif Ercan

T.B.M.M.
ERZURUM
İsmail Köse
GAZİANTEP
Abdulkadir Ateş
Mehmet Batalh
Hikmet Çetin
Mustafa Doğan
Mehmet özkaya
Mustafa Yılmaz
HATAY
Abdullah Kınalı
Onur Kumbaracıbaşı
Nihat Matkap
Nurettin Tokdemir
Ali Uyar
İSPARTA
Süleyman Demirel
Ertekin Durutürk
İÇEL
Aydın Güven Gürkan
Durmuş Fikri Sağlar
M. tstemihan Talay
İSTANBUL
Yıldırım Aktuna
Bedrettin Dogancan Akyürek
İsmail Cem
Nami Çağan
Tansu Çiller
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Adnan Kahveci
Mehmet Moğultay
Yusuf Namoğlu
Mehmet Sevigen
Gürol Soylu
İZMİR
Nevzat Çobanoğlu
Ersin Faralyah
Erdal İnönü
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Rıfat Serdaroglu
KAHRAMANMARAŞ
Selahattin Karademir
KARS
Abdülkerim Doğru
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M. Sabri Güner
Zeki Nacitarhan
KASTAMONU
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluoğlu
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
Ahmet Sezai Özbek
Cemal özbilen
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
Sabri Yavuz
KOCAELİ
İsmail Kalkandelen
KONYA
Musa Erarıcı
Ali Günaydın
Mehmet Keçeciler
Osman Özbek
Ömer Şeker
Vefa Tanır
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
İsmail Karakuyu
MALATYA
Mustafa Yılmaz
MANİSA
Ümit Canuyar
Tevfik Diker
Akın Gönen
Sümer Oral
MARDİN
Mehmet Gülcegün
MUĞLA
İrfettin Akar
Latif Sakıcı
~
Erman Şahin
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
Osman Seyfi
NİĞDE
İbrahim Arısoy
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Doğan Baran
ORDU
Hasan Kılıç
Refaiddin Şahin
SAKARYA
Nevzat Ercan
Mehmet Gölhan
SAMSUN
İlyas Aktaş
Cemal Alişan
Ali Eser
Nafiz Kurt
İhsan Saraçlar
SİNOP
Yaşar Topçu
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Eyüp Cenap Gülpınar
Ferit Aydın Mirkelam
Mehmet Fevzi Şihanlıpğlu
ŞIRNAK
Mahmut Almak
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Ali Şevki Erek
Güler İleri
Şahin Ulusoy
TRABZON
Mehmet Ali Yılmaz
TUNCELİ
Kamer Genç
Vahdet Sinan Yerlikaya
UŞAK
Fahri Gündüz
Ural Köklü
VAN
Mustafa Kaçmaz
ZONGULDAK
Adnan Akın
Ömer Barutçu
Güneş Müftüoğlu
Ali Uzun
Necdet Yazıcı

T.B.M.M.
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(Reddedenler)
BİNGÖL
Hüsamettin Korkutata
ÇANKIRI
İsmail Coşar
ERZURUM
Şinasi Yavuz

İSTANBUL
Mukadder Başeğmez
Ziyaeddin Selçuk Maruftu
KARAMAN
S. Osman Sevimli

KOCAELİ
Şevket Kazan
SAKARYA
Cevat Ayhan
TRABZON
Kemalettin Göktaş

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Uğur Aksöz
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.)
Muhammet'Kaymâk
Mustafa Küpeli (tz.)
Timurçin Savaş
Ahmet Sanal
Orhan Şendağ
Turgut Tekin
ADIYAMAN
Mahmut Kılıç
Celâl Kürkoğlü
Kemal Tabak
AFYON
Baki Durmaz
Gaffar Yakın
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Mikail Aydemir
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
İsmet Gür
Mahmut Öztürk
AMASYA
Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik
Ali Dinçer
Mehmet Vehbi Dinçerler
Ömer Ekinci
Hamdi Eriş

İ. Melih Gökçek
H. Üluç Gürkan ,
İrfan Koksal an
Mehmet Sağdıç (İz.)
Halil Şıvgın
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
ANTALYA
Veysel Atasoy
Adil Aydın
Hasan Çakır
Hayrı Doğan
Hasan Namal
ARTVİN
Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
BARTIN
Hasan Akyol
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
BAYBURT
Bahattin Elçi
BİLECİK
Mehmet Seven
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
Haydar Baylaz
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BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
Kâmran İnan
BOLU
Abbas İnceayan
BURSA
Fethi Akkoç
Beytullah Mehmet Gazioğl
Mehmet Gedik
Mümin Gençoğlu
İbrahim Gürdal
Hüsamettin ö r üç
Feridun Pehlivan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
İlker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Cemal Şahin
Muharrem Şemsek
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Mehmet Gözlükaya
Adnan Keskin
M. Halûk Müftüler
DİYARBAKIR
M. Hatip Dicle
Mehmet Salim Ensarioğlu
Fehmi Işıklar (Bşk. V.)

T.B.M.M.
Salih Sümer (Î.A.)
Mahmut Uyanık
Leyla Zana
EDİRNE
Evren Bulut
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Ali Rıza Septioğlu
Tuncay Şekercioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Mustafa Kul
Ali İbrahim Tutu
ERZURUM
Lütfi Esengün
Abdulilah Fırat
Abdulmelik Fırat
Rıza Müftüoğlu
Oktay Öztürk
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Mustafa Balcılar
Hüsamettin Cindoruk
(Başkan)
İbrahim Yaşar Dedelek
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Bahattin Alagöz (İz.)
Ayvaz Gökdemir
Hannan Özüberk (tz.)
GİRESUN
Burhan Kara (t.A.)
Yavuz Köymen
Ergun özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Esat Canan
Mustafa Zeydan
HATAY
Fuat Çay

B : 70

29 . 4 . 1992

Mehmet Dönen
Bestami Teke
İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
Abdullah Aykoh Doğan
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Ahmet Bilyeli
Ali Er
Asım Kaleli
Ali Su
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
İmren Aykut
Mustafa Baş
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Gürhan Çelebican
Bedrettin Dalan
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Salih Ergün
İsmail Safa Giray
Temel Gündoğdu
Engin Güner
ibrahim Gürsoy
Algan Hacaloğlu
Melike Tugay Haşefe (İz.)
Fevzi İşbaşaran (İz.)
Ercan Karakaş
Mehmet Cavit Kavak
Coşkun Kırca (İz.)
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.)
Emin Kul
Hasan Mezarcı
Ali Oğuz
İbrahim Özdemir
H. Hüsamettin Özkan (İz.)
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
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Güneş Taner (İz.)
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Veli Aksoy (İz.)
Yıldırım Avcı (Bşk. V.)
Cengiz Bulut
Işın Çelebi
Halil Çulhaoğlu
Timur Demir
İsmet Kaya Erdem
İlhan Kaya
Mehmet Özkan
Işılay Saygın
Erkut Şenbaş
Süha Tanık
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
KARAMAN
Zeki Ünal
KARS
Mehmet Alp
Atilla Hun
KASTAMONU
Refik Arslan
Murat Başesgioğlu
Münif İslamoğlu
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Osman Develioğlu
Aykut Edibali (İz.)
Abdullah Gül
Salih Kapusuz^
Seyfi Şahin
KIRIKKALE
Abdurrahman Ünlü

T.B.M.M.
KIRKLARELİ
trfan Gürpınar
KIRŞEHİR
Hilmi Yükselen
KOCAELİ
tsmail Amasyalı
Halil İbrahim Artvinli
Bülent Atasayan
M. Kâzım Dinç
Alaettin Kurt
KONYA
Hasan Afşar
Necmettin Erbakan
Ahmet Remzi Hatip
Abit Kıvrak
Servet Turgut
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA •
Ahmet Derin
H. Cavit Erdemir
Mehmet Rauf Ertekin
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Gazi Barut Metin Emiroğlu
M. Doğan ölmeztoprak (tz.)
Yusuf Bozkurt özal (tz.)
MANİSA
Rıza Akçalı (tz.)
Ekrem Pakdemirli
Faruk Saydam
Yahya Uslu
Cengiz Üretmen
MARDİN
Muzaffer Arıkan " .
Mehmet Sincar
Ahmet Türk
Ali Yiğit (İz.)
MUĞLA
Muzaffer İlhan

B : 70

29 . 4 . 1992

Nevşat özer
.
MUŞ
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Mehmet Emin Sever
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
NİĞDE
Rıfat Yüzbaşı oğlu

O

Abdullatif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
İbrahim Halil Çelik
Seyyit Eyyüpoğlu
Abdürrezak Yavuz
ŞIRNAK
Orhan Doğan
Selim Sadak

ORDU
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür (tz.)

TEKİRDAĞ
Muhtar Mahramlı
Fethiye özver
Hasan Peker

RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Ahmet Mesut Yılmaz

TOKAT
Ahmet Fevzi İnceöz
İbrahim Kumaş
Ahmet özdemir

SAKARYA
Mustafa Kılıçarslan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu

TRABZON
Eyüp Âşık
Koray Aydın
Ali Kemal Başaran
Fahrettin Kurt

SAMSUN
Mehmet Cebi
İrfan Demiralp
Hüseyin Özalp
Adem Yıldız
SİİRT
Zübeyir Aydar
Naif Güneş
Mehmet Erdal Koyuncu
SİNOP
Kadir Bozkurt
Cafer Sadık Keseroğlu
SİVAS
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Ziya Halis
Azimet Köylüoğlu
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UŞAK
Ender Karagül
VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Fethullah Erbaş
Nadir Kartal
Remzi Kartal
YOZGAT
Yaşar Erbaz
Hüseyin Erdal
LutfuIIah Kayalar
Mahmut Orhon
Alparslan Türkeş
ZONGULDAK
Şinasi Altıner
Bülent Ecevit
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İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanun Tasarısına verilen oyların so
Çoğunluk Yoktur.
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Üye Sayısı
Oy Verenler
Kabul Edenler
Reddedenler
Çekimser
Geçersiz Oy
. Oya Katılmayanlar
Açık Üyelikler

-

(Kabul Edenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe
Veli Andaç Durak
Muhammet Kaymak
M. Selâhattin Kılıç
İbrahim Özdiş
Timurçin Savaş
ADIYAMAN
Mahmut Kılıç
Celâl Kürkoğlu
Kemal Tabak
AFYON
İsmet Attila
Baki Durmaz
AĞRI
Mikail Aydemir

ÇORUM

ANTALYA
Faik Altun
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Ali Rıza Gönül
BALIKESİR
Mehmet Cemal öztaylan
BARTIN
Koksal Toptan
BATMAN
Nizamettin Toğuç
Abdülkerim Zilan
BAYBURT
Ülkü Güney
BİNGÖL
Haydar Baylaz
Hüsamettin Korkutata

Cemal Şahin
DENİZLİ
Adnan Keskin
DİYARBAKIR
Sedat Yurtdaş
EDİRNE
Evren Bulut
Şerif Ercan
ERZİNCAN
Mustafa Kul
Ali İbrahim Tutu
ERZURUM
İsmail Köse
ESKİŞEHİR
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Mustafa Doğan
Mehmet özkaya
Hannan özüberk
HATAY

AKSARAY
Halil Demir
Mahmut Öztürk

BOLU
Avni Akyol

AMASYA
Haydar Oymak

BURSA
Fethi Akkoç

Abdullah Kınalı
Onur Kumbaracıbaşı

Cavit Çağlar
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Kadri Güçlü
İbrahim Gürdal
Yılmaz Ovalı

Nihat Matkap
Bestami Teke
•
Ali Uyar
İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
Ertekin Durutürk

ANKARA
Mehmet Kerimoğlu
Sait Kemal Mimaroğlu
Yücel Seçkiner
O. Mümtaz Soysal

Turhan Tayan
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T.B.M.M.
İÇEL
Aydın Güven Gürkan
Asım Kaleli
M. îstemihan Talay
İSTANBUL
Halil Orhan Ergüder
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
. Yusuf Namoğlu
İZMİR
Nevzat Çobanoğlu
Erdal İnönü
Mehmet Köstepen
Erkut Şenbaş
KAHRAMANMARAŞ
Selahattin Karademir
KARS
Abdülkerim Doğru
M. Sabri Güner
Zeki Nacitarhan
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluoğlu
Hacı Filiz
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
Sabri Yavuz
KOCAELİ
İsmail Amasyalı
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
Alaettin Kurt
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KONYA
Hasan Afşar
Musa Erarıcı
Ali Günaydın
Osman Özbek
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
İsmail Karakuyu

Cemal Alişan
Mehmet Cebi
Ali Eser
İhsan Saraçlar
SİNOP
Yaşar Topçu
ŞANLIURFA
Ferit Aydın Mir kelam

MALATYA
Mustafa Yılmaz

ŞIRNAK

MANİSA
Akın Gönen
MARDİN
Ali Yiğit

TEKİRDAĞ
Muhtar Mahramlı
Fethiye Özver
Hasan Peker

MUĞLA
Erman Şahin

TRABZON
Mehmet Ali Yılmaz

NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
Osman Seyfi

TUNCELİ
Kamer Genç
Vahdet Sinan Yerlikaya
UŞAK
Fahri Gündüz
Ural Köklü
VAN
Mustafa Kaçmaz
ZONGULDAK
Adnan Akın
Güneş Müftüoğlu
Ali Uzun
Necdet Yazıcı

NİĞDE
Doğan Baran
ORDU
Refaiddin Şahin
SAKARYA
Nevzat Ercan
Mehmet Gölhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
İlyas Aktaş

Mahmut Alınak

(Geçersiz Oy)
KOCAELİ
Halil İbrahim Artvinli
(Oya Katılmayanlar)
ADANA
UğurAksöz
M. Halit Dağlı
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.)
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Mustafa Küpeli (İz.)
Ali Yalçın öğütcan
Ahmet Sanal
Orhan Şendağ
102

Turgut Tekin
ADIYAMAN
Abuzer Tanrıverdi

T.B.M.M.
AFYON
Ethem Kelekçi
Halil İbrahim özsoy
Abdullah Ulutürk
Gaffar Yakın
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan.
Cemil Erhan
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
ismet Gür
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
Mehmet Tahir Köse (B.)
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik
Ali Dinçer
Mehmet Vehbi Dinçerler
Ömer Ekinci
Hamdi Eriş
1. Melih Gökçek
Bilâl Güngör
H. Uluç Gürkan
Salman Kaya
Orhan Kilercioğlu (B.)
İrfan Köksalan
Mehmet Seyfi Oktay (B.)
Mehmet Sağdıç (İz.)
Halil Şıvgın
İbrahim Tez (B.)
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Veysel Atas oy
Adil Aydın
Deniz Baykal
Hasan Çakır
Hayri Doğan
Gökberk Ergenekon (B.)
Ali Karataş
Hasan Namal

29 . 4 .. 1992
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ARTVİN
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Tunç Büğet
Nahit Menteşe .
îsmet Sezgin (B.)
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun (B.)
Ömer Lütfi Coşkun
Melih Pabuççuoğlu
Sami Sözat
BARTIN
Hasan Akyol
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
BAYBURT
Bahattin Elçi
BİLECİK
Mehmet Seven
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
Kâmran inan
BOLU
Nazmi Çiloğlu
Necmi Hoşver
Abbas tnceayan
Tevfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Ahmet Şeref Erdem
Ahmet Sayın
BURSA
Şükrü Erdem
Mehmet Gedik
Mümin Gençoğlu
Hüsamettin Örüç
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Feridun Pehlivan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
Rahmi Özer
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz (B.)
ismail Coşar
İlker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.)
Muharrem Şemsek
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Mehmet Gözlükaya
Hasan Korkmazcan
M. Halûk Müftüler
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
M. Hatip Dicle
Mehmet Salim Ensarioğlu
Fehmi Işıklar (Bşk. V.)
Mehmet Kahraman (B.)
Salih Sümer (t.A.)
Mahmut Uyanık
Leyla Zana
EDİRNE
Hasan Basri Eler
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Ali Rıza Septioğlu
Tuncay Şekercioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
ERZURUM
Lütfi Esengün
Abdulilah Fırat
Abdulmelik Fırat
Rıza Müftüoğlu
Oktay Öztürk
Şinasi Yavuz

T.B.M.M.
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Mustafa Balcılar
Hüsamettin Cindoruk
(Başkan)
İbrahim Yaşar Dedelek
GAZİANTEP
Bahattin Alagöz (İz.)
Abdülkadir Ateş (B.)
Mehmet Batallı (B.)
Hikmet Çetin (B.)
Ayvaz Gökdemir
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara (İ.A.)
Yavuz Köymen
Ergun özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Esat Canan
Mustafa Zeydan
HATAY
Fuat Çay
Mehmet Dönen
Nurettin, Tokdemir
İSPARTA
Süleyman Demirel
(Başbakan)
Abdullah Aykon Doğan .
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Ahmet Bilyeli
Ali Er
Durmuş Fikri Sağlar (B.)
Ali Su
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Yıldırım Aktuna (B.)
B. Doğancan Akyürek (fi.)
İmren Aykut
Mustafa Baş
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Mukadder Başeğmez
İsmail Cem
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Nami Çağan
Gürhan Çelebican
Tansu Çiller (B.)
Bedrettin Dalan
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Salih Ergün
İsmail Safa Giray
Temel Güncloğdu
Engin Güner
İbrahim Gürsoy
Algan Hacaloğlu
Melike Tugay Haşefe (İz.)
Fevzi İşbaşaran (İz.)
Adnan Kahveci
Ercan Karakaş "
Mehmet Cavit Kavak
Coşkun Kırca (İz.)
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.)
Emin Kul
Hasan Mezarcı
Mehmet Moğültay
Ali Oğuz
İbrahim Özdemir
H. Hüsamettin Özkan (İz.)
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
Mehmet Sevigen
Gürol Soylu
Güneş Taner (İz.)
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Veli Aksoy (İz.)
Yıldırım Avcı (Bşk. V.)
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Cengiz Bulut
Işın Çelebi
Halil Çulhaoğlu
Timur Demir
İsmet Kaya Erdem
Ersin Faralyah (B.)
İlhan Kaya
Atilla Mutman
Mehmet Özkan
Işıl ay Saygın
Rıfat Serdaroğlu
Süha Tanık
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
Ökkeş ŞendiIIer
Saffet Topaktaş
KARAMAN
S. Osman Sevimli
Zeki Ünal
KARS
Mehmet Alp
Atilla Hun
KASTAMONU
Refik Arslan
Murat Başesgioğlu
Münif Islamoğlu
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Osman Develioğlu
Aykut Edibali (İz.)
Abdullah Gül
Salih Kapusuz
Şeyfi Şahin
KIRIKKALE
Abdurrahman Ünlü
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
Ahmet Sezai Özbek
Cemal Özbilen

T.B.M.M.
KIRŞEHİR
Hilmi Yükselen
KOCAELİ
Bülent Atasayan
M. Kâzım Dinç
KONYA
Necmettin Erbakan
Ahmet Remzi Hatip
Mehmet Keçeciler
Abit Kıvrak
Ömer Şeker
Vefa Tanır (B.)
Servet Turgut
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin
H. Cavit Erdemir
Mehmet Rauf Ertekin
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Gazi Barut
Metin Emiroğlu
M. Doğan ölmeztoprak (tz.)
Yusuf Bozkürt özal (tz.)
MANİSA
Rıza Akçalı (tz.)
Ümit Canuyar
Tevfik Diker
Sümer Oral (B.)
Ekrem Pakdemİrli
Faruk Saydam
Yahya.Uslu
Cengiz Üretmen
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Mehmet Gülcegün
Mehmet Sincar
Ahmet Türk
MUĞLA
trfettin Akar
Muzaffer İlhan
_, Nevşat özer
Latif Sakıcı
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MUŞ
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Mehmet Emin Sever
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
NİĞDE
tbrahim Arısoy
Rıfat Yüzbaşıoğlu
ORDU
Hasan Kılıç
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür (tz.)
RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Ahmet Mesut Yılmaz

SAKARYA
Cevat Ayhan
Mustafa Kılıçarslan
Ersin Taranoğlu
SAMSUN.
trfan Demiralp
Nafiz Kurt (t.A.)
Hüseyin Özalp
Adem Yıldız
SİİRT
Zübeyir Aydar
Naif Güneş
Mehmet Erdal Koyuncu
SİNOP
Kadir Bozkürt
Cafer Sadık Keseroğlu
SİVAS
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Ziya Halis
Azimet Köylüoğlu
Abdullatif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
r

*ft§ya>~
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5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)
2. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10)
3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin
sorunlarını tespit ettnek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol-.
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13)
6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına_ ilişkin önergesi (10/14)
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görülme açılmasına
ilişkin Önergesi (8/7)
8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin
2954 sayılı Kanun hükümlerine -aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak, amacıyla Anayasanın, 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16)
10. r— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
13.— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 incrrnaddeleri" uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında've yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
20. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
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22. — Şırnak Milletvekili Malımut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27)
•
23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30)
26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31)
27. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
28. — Kdnya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığım dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35)
31. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36)
32. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
35. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşımnL maden ocaklarında
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri dmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
,
37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve, 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/40)
38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılaı bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşı rıın, Erzincan Ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
40. —- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncp maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
Al. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, niaden ocaklarında ça•lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve a
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ünpü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelpri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
43. — Kütahya Milletvekili Ahmet,Derin ve 24 arkadaşmin, grizu faciasında iş
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncjü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
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44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki
işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
45.— Malatya Milletvekili Oğüzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49)
47. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50)
49. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52)
51. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
52. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alın
ması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
53. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme po
litikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
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I. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20)
*2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'In, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bakanından sözlü soru önergesi (6/31)
*3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Denizli karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47)
4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50)
'
*5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52)
*6. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilcrine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54)
7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58)
,*8. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü spru
önergesi (6/59)
9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün
edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü ne
deniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/62)
•10. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukat
lık mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67)
II. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi(6/68)
*12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılriçin açıklanan
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69)
13. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70)
14. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71)
*15. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72)

————————— R—
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16. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73)
17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü:
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)
19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pışma ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81)
20. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6İ/83)
22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85)
23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86)
24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun^ Bakanlık yayınlarına
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
26. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ıft, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90)
27. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91)
*28. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92)
29. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93)
*30. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94)
*31. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95)
32. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96)
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*33. —İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün,Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/98)
34. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'mm, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/99)
35. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'rmınu Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/100)
•• • . * .•
36. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101)
37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102)
38. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/İ03)
39. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104)
*40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz
- Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105)
41. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106)
42. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/107)
,
43. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)
*45. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
*46. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)
47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112)
48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113)
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*49. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya îli köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114)
50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/116)
52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
*53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118)
*54. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119)
*55. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop
iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120)
*56. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121)
57. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/123)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124)
59. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125)
60. —- izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/126)
61. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/127)
62. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmecc Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/128)
63. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
64. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130)
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65. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)
66. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, KÜçükçekmece - Sefaköy'deki bazı
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/132)
67. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, KÜçükçekmece Hükümet Binası-'
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
68. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134)
69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
70. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136)
71. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/137)
' 72. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
73. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede
yeralan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/139)
* 74. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/140)
75. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141)
76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142)
77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/144)
79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
.soru önergesi (6/145)
80. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/146)

6
SÖZLÜ

S O'-R'U L A R

81. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/147)
.
• 82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148)
83. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149)
84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) \
85. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151)
86. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152)
87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153)
88.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
l
gesi (6/154)
89. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Öf, Of - Hayrat,
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/155)
;
90. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156)
91. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)
92. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158)
93. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/159)
94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili.
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge*si
(6/160)
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95. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/161)
96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162)
97. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun,TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163)
98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan
TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164)
99. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166)
100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)
101. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü som önergesi (6/168)
102.— Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli
Dicle İlçesinde inşaatları yanm kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169)
103. —Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/170)
104. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171)
,
105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır- ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
'
106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173)
107. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174)
108. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Ege Bölgesi tütün üreticilerine
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)
109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176)
110. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)
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111. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/178)
112. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
113. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180)
, 114. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpmar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/181)
115.— Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) •-•
116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/183)
117. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/185)
118. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'mn
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187)
119. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
120. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/189)
; 121. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)
122. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, bir Devlet Bakammn günlük
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/191)
123. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192)
124. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/193)
•
125 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)
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126 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'İn, okullarda bulunan Çevre
Koruma Kollan üyelerinin bir bölüm'üne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195)
127. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'İn, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
128. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197)
129. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199)
131. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
132.— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/202)
133. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203)
134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/204)
135. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205)
136. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206)
137. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/208)
138. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209)
139. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210)
140. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
141. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in-, Beden Eğitimi ve Spor
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
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142. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213)
143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
144. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)
145. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216)
146. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (StSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/217)
147. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218)
148. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)
149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollanna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/220)
ı
150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221)
151. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/222)
152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223)
153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224)
154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
155.— Karaman Milletvekili S. Osman Seyimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226)
/
156. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227)
157.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğal gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
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158. -r- Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/229)
159. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
160. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/231)
•
161. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) _
162. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234)
163. — Karaman Milletvekili S, Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (67235)
164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236),
165. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237)
166. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/238)
167. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
168. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240)
169. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)
170. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/242)
171. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243)
172. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşsk'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke- „
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/244)
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173. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)
İ74. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246)
175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, tüm özlük hakları geri alınarak
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247)
176. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248)
177. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale İl
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249)
178. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, TEK Seyitömür Termik
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)
179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Güneydoğudaki bazı karakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/251)
180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)
181. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/254)
182. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının
nedenlerine ve alınacak Önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255)
183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/256)
184. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/257)
185. -^ İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü'soru önergesi (6/258)
186. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259)
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187. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260)
188. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) (
189.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/262)
190. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263)
191. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264)
192. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265)
193. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
194. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/267)
195. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268)
196. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
197. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270)
198. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandedc Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271)
199. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü
soru önergesi (6/272)
200. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü Soru önergesi (6/273)
201. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
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202. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275)
;
203. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdür'in, koalisyon ortaklarına mentfup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276)
204. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277)
205. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
206. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
207. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilcr'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir îzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/280)
208. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281)
209. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282)
210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıri, Sosyal Sigortalar Kurumu
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)
211.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan,
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284)
.:'••''
212. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S'.K:
hastanelerinin uzman ihtiyaana ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/285)
213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286)
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1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385,419 ve 454.Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213), (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992)
x 2. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kamın Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
22.4.1992)
x 3. — istanbul Kentinde Yapılacak Olumpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı
ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayısı: 63) (Dağıt
ma tarihi : 22.4.1992)
4. — Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 Arkadaşının, Endüstri Mes
lek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Oku
lu, Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik öğretmen
Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik öğretmen Oku
lu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/375 2/137) (S. Sayısı: 72) (Dağıt
ma tarihi : 27.4.1992)
5. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi:
6.1.1992)
6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311)
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992)
7. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go 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)
8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78)
(S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992)
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X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/264) (S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992)
x 10. —Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tah
kimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S.
Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992)
11. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayı
sı : 27) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
x 12.— Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi :
21.2.1992)
x 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun, Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
x 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi :
21.2.1992)
15. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18)
(S: Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
x 17. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi :
28.2.1992)
x 18.—Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk .Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992)
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x 19. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Ge
nel Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
20. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okut
ma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Ka
nunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkinda Kanun Tasarısı
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tari
hi : 28.2.1992)
21. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Ce
zaların Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S.
Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi": 3.3.1992)
22. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/333) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992)
X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan
Avrupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992)
24.— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve
Sosyal işler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi :
6.3.1992)
25. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (4/345) (S. Sayısı :
54) (Dağıtma tarihi : 23.3.1992)
X 26. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992)
27. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Ta
rihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun
12.11.1980 Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992)
28. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim. Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992)
_
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29. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992)
30. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi :
24.4.1992)
31.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
32. —Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111
Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değişti
rilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/367, 2/22, 2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
(x)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 19

Yasama Yılı : 1

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 64)

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Ban
kalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldınlmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/377)
r.a
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG/101-284/03457

27.3,1992

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.3.1992 tarihinde kararlaştırılan "Sermaye Pi
yasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasansı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Sermaye piyasaları son yıllarda gösterdiği performans ile hızlı bir gelişme ve değişim süre
cine girmiştir. Bu çerçevede, literatürde belirtildiği üzere, sermaye piyasalarımız gelişmekte olan
piyasa hüviyetinden çıkarak gelişmiş yerel piyasa hüviyetini kazanmaya doğru giden bir aşa
maya gelmiş bulunmaktadır. Mevcut Sermaye Piyasası Kanununun onbir yıllık uygulaması so
nucunda Kanunun yapışından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelinen bu
noktada, 1981 yılında günün koşullan gözetilerek hazırlanan ve işlevini artık tamamlamış bu
lunan Sermaye Piyasası Kanununun yenilenmesi gerekmektedir. 1981 yılındaki koşullar dikka
te alındığı için yalnızca birinci el piyasaları ve belirli sermaye piyasası araçlarını kapsayan Ka
nun artık sermaye piyasalarımıza yeterli gelmemektedir.
Sermaye piyasalarımızın ulaşmış olduğu gelişme aşamasında, yapılacak çalışmalar, gele
ceğin şekillenmesinde çok önemli bir yer tutacaktır. Eksik piyasaların tamamlanması, piyasa
nın kendi dinamikleri ve yaratıcı gücünün harekete geçirilmesi, kamuyu aydınlatma sisteminin
güçlendirilmesi ile şeffaf bir piyasa ortamının temin edilmesi, sistemin işleyiş kurallarının açıklıkla
belirlenerek olası iktisadî suçlara karşı gereken tedbirlerin getirilmesi, istenmeyen gelişmeleri
takip edebilmek ve gelişebilecek olaylara anında müdahale edebilmek için erken uyarıya dayalı
bir piyasa gözetim sisteminin tesis edilmesi, yeni kurumsal yatırımcı türleri ile piyasanın talep
yönünün desteklenmesi, yeni malî araç türleri ile plasman imkânlarının ve giderek tasarruf im-
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kânlarının genişletilmesi, Bankalara ve bankacılık işlemlerine dayalı malî sistemimizde ihtisas
kurumlarının yaygınlaştırılarak kurumlar arası rekabetin teşvik edilmesi bu Kanun değişikliği
nin temel hedeflerini oluşturmaktadır.
Bu çerçevede değişiklik tasarısında, "izin" sisteminden vazgeçilerek kamunun aydınlatıl
masının sağlanması, ancak yatırımın risk-getiri değerlendirmesinin piyasaya bırakılması ilke
sine .dayalı "kayda alma" sistemi benimsenmiştir. Bu sistem piyasada farklı risk-getiri bileşi
mine sahip geniş bir araç yelpazesinin oluşmasına, piyasanın değişik ihtiyaçlarına etkin şekil
de cevap verebilecek danışmanlık ve derecelendirme kurumlarının ortaya çıkmasına, riskten
korunma ve ölçek ekonomilerinden faydalanmak üzere kollektif yatırım kurumlarının geliş
mesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
Sermaye piyasasından Fon teminini kolaylaştırmak için, sermaye piyasası araçların ihraç
prosedüründe kolaylık getirilmiş, sağlıklı bir fiyat mekanizmasının kurulmasını sağlamak ama
cıyla kurula gerektiğinde aracı kuruluşların "undervvriting" yapmasını isteme yetkisi tanın
mıştır.
Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası dışında kalan diğer bütün ano
nim ortaklık ve kuruluşlarca ihraç veya halka arz edilecek sermaye piyasası araçları için Kurula
kayıt yükümlülüğü getirilerek .sermaye piyasasından fon toplanmasında haklar ve yükümlü
lüklerde, kamuyu aydınlatmada yeknesaklık sağlanmış, böylece yatırımcının korunması konu
sunda önemli bir adım atılmıştır.
Hisse senetlerini halka arz eden anonim ortaklıklar, sermaye piyasasının temel unsuru ol
maları itibariyle "halka açık anonim ortaklık" kavramı altında tanımlanmış ve bu ortaklık
larla ilgili olarak kamuyu aydınlatma sistemi, temettü dağıtımı, ortaklık mal varlığının korun
ması ve genel kurullarda vekaleten oy verme gibi konularda özel düzenlemeler yapılmıştır.
Sermaye piyasasından fon toplayabilecek olanların bu Tasarıyla genişletilmesi nedeniyle,
ortaklık ve kuruluşlara bunların niteliklerini dikkate alarak farklı yükümlülükler getirebilme
veya muafiyetler tanıyabilme ihtiyacı ortaya çıkmış, bu nedenle Kurula düzenleme yapma yet
kisi verilmiştir.
Sermaye piyasasında gerek fon arz eden yatırımcıların gerek fon talep eden ortaklık ve
kuruluşların değişik ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çok çeşitli yatırım alternatifleri
yaratılmış ve ayrıca bu alanda yeni araçların ihdasına imkân verecek hükümler öngörülmüş
tür. Sermaye piyasası açısından atıl sayılabilecek varlıklara ve alacaklara dayalı menkul kıy
metler, halika açılmayı teşvik edici önemli bir araç olarak "oydan yoksun hisse senetleri" ve
"vadeli işlem sözleşmeleri" bu yeni araç türlerinin başlıcalarını oluşturmaktadır. Yurt dışında
yerleşiklerin Türkiye'de menkul kıymet ihraçlarını kolaylaştırmak, nama yazılı menkul kıymet
lerinin devir özelliklerinin sermaye piyasası bakımından doğurduğu güçlükleri aşmak amacıy
la, bir merkezde depo edilen menkul kıymetleri temsilen hamiline yazılı sertifika çıkarılması
öngörülmüştür.
Kamuyu aydınlatma sistemine geçilmesinin ve modern bir sermaye piyasası hedefine ula
şılmasının gereği olarak Tasarıda risk sermayesi kuruluşları, takas ve saklama şirketleri, genel
finans kuruluşları, yatırım danışmanlığı ve dercelendirme kurumlarının oluşturulması konu
sunda düzenlemeler öngörülmüştür. .
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Piyasanın genişlemesi ve istikrar kazanması için gerekli olan kollektif yatırım kurumları
nın serbest rekabet koşulları altında, çeşitli portföy yapılarına sahip kuruluşlar olarak yatırım
cılara hizmet sunmalarına imkân vermek amacına uygun kuruluş ve faaliyet esasları belirlen
miştir. Bu bağlamda, bankaların yanısıra başka kuruluşlara da yatırım fonu kurma yetkisi ta
nınmış, saklama ve yönetim hizmetlerinin farklı kuruluşlarca yürütülmesi benimsenmiş, risk
sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu gibi değişik değerlerden oluşan portföylere
yatırım yapabilen kollektif yatırım kuruluşlarının faaliyet göstermesi imkânı getirilmiştir.
Sermaye piyasasının mevcut işleyişinde düzenlenmesi zorunlu hale gelen, repo, açığa menkul
kıymet satış işlemleri ve kredili menkul kıymet alım satımı gibi konularda Kurula düzenleme
yetkisi tanınmıştır. Bu konuların düzenlenmesi piyasada istikrarın korunmasına ve portföy yö
netiminin etkinleştirilmesine yardımcı olacaktır.
Sermaye piyasasının düzenlenmesinde öngörülen diğer bir husus borsaların ve diğer teşkilatanmış piyasaların, bu piyasalardaki kurum ve kuruluşların faaliyet esaslarının belirlen
mesidir. Bu konuda sermaye piyasalarının düzgün işleyişini sağlamaktan sorumlu organ ola
rak Kurul'a düzenleme, gözetleme ve denetleme görev ve yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede ser
maye piyasası kurumlarının yürütecekleri faaliyetlere göre örgütlenmeleri sağlanacak, Kurul,
sermaye piyasaları ve kurumlarını'izleyecek, sermaye piyasası kurumlarının malî yapıları, ser
maye yeterlilikleri ve piyasaların genel işleyişi konusunda düzenleme ve tedbirler öngörebile
cektir.
Sermeya piyasalarını düzenlemekle yetkili kurumların en önemli görevinin "Kamunun
aydınlatılmasını" sağlamak olduğu gerçeğinden hareketle Tasarıda, konsolide malî tablolar dahil
her türlü malî tablo ve raporların Kurulca belirlenecek ilke, standart ve formlara göre hazırla
nıp kamuya duyurulması öngörülmüştür.
Kamuyu aydınlatma sisteminin dinamik hale getirilmesi ve yatırımcının etkin korunması
amacıyla Tasarıda bazı özel hükümlere yer verilmiştir.
Malî tablo bilgilerinin doğruluk ve standartlara uygunluğunun sağlanarak güvenilirlikle
rinin artırılması amacıyla da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bağımsız denetleme
kurumundan yararlanılması öngörülmüştür.
j
'
Sermaye piyasasının dürüst biçimde işlemesini engelleyen, yatırımcılar aleyhine haksız ka
zançlar sağlayan içeriden öğrenenlerin ticareti ve fiyat manipülasyonları cezai müeyyideyi ge
rektiren birer suç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileye
cek çeşitli fiiller de, Kanunun ceza hükümleri arasında düzenlenmiştir. Cezai müeyyideler be
lirlenirken, hapis cezalarının alanı sınırlı tutulmuş, ekonomik suçlarda ekonomik cezalar pren
sibinden hareketle, daha çok caydırıcı para cezaları öngörülmüştür. Ayrıca para cezalarının,
suçun işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin belirli katları şeklinde tespiti esas alınarak, eko
nomik suçların niteliğine elverişli bir ceza sistemi getirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kanununa aykırı hareket edenlerin cezai kovuşturmasına hız kazandır
mak amacıyla, suç duyurusunda bulunma yetkisi Kurul'a tanınmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Değişiklik Tasarısı ile sermaye piyasasının gelişme aşamasına uygun yeni bir
çerçeve, yeni müesseseler ve yeni kavramlar getirilmektedir. 1981 yılı ile kıyaslandığında Ser
maye Piyasası Kanununun esas olarak birinci el piyasalara ağırlık veren yapısını ve bakış açısı
nı değiştirmek amaçlanmaktadır.
'
Bu çerçevede, öncelikle, sermaye piyasası araçlarının yalnızca halka arzı değil, halka açık
olmayan anonim ortaklıkların halka arz etmeyecekleri hisse senedi dışındaki sermaye piyasası
araçlarının ihracı ve halka arzedilmeksizin satışı da Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.
İkinci olarak sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği piyasaların düzenli gelişmesinin yatıTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rımcının korunması açısından önemi dikkate alınarak, bu tür araçların işlem gördüğü piyasa
lar da kapsama dahil edilmektedir. Ayrıca sermaye piyasası faaliyetlerinde getirilen yeni çerçe
veyle uyumlu olarak sermaye piyasası faaliyetleri de kapsama alınmaktadır. Kanunda yer alan
' yardımcı kuruluşlar ifadesi ise getirilen yeni düzenlemeye dayalı olarak sermaye piyasası ku
rumları olarak değiştirilmektedir. Bunun yanı sıra, Türk sermaye piyasasında düzenleyici ve
denetleyici kamu kurumu olan Sermaye Piyasası Kuruluna da, Kanunun içeriğine uygun ola
rak kapsam maddesinde yer verilmektedir.
Sermaye piyasası araçlarının ihraçlarının Kanun kapsamına alınması ile iki nokta güvence
altına alınmaktadır. Şirketlerin hisse senedi dışında kalan ve borçlanmayı temsil eden sermaye
piyasası araçlarını ihraç limitlerine uygun olarak ihraç edip etmedikleri izlenebilecektir. Bu
nun yanısıra sermaye piyasasında halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçla
rının piyasanın gelişmesi ve kurumsal yatırımcıların önem kazanması ile ikinci el piyasada te
davül ihtimali dikkate alınarak standart niteliklere sahip olarak ihracı için gereken tedbirler
alınmaktadır.
öte yandan sermaye piyasasından toplama amacı gütmeyen, halka açık olmayan anonim
ortaklıkların halka arz etmedikleri hisse senedi ihraçları, Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Madde 2. — "Tanımların yer aldığı 3 üncü maddenin (b) bendinde, sermaye piyasasında
işlem gören evrakın üst İcavramı olarak "sermaye piyasası araçları" benimsenmiş, bu genel başlık
altında "menkul kıymetler" ve "diğer sermaye piyasası araçları" ayırımı yapılmıştır. Böylece
maddenin, değişiklikten önceki halinde yer alan üçlü evrak ayırımı, uygulamadaki ihtiyaçlar
gözetilerek terk edilmiş ve tümüyle menkul kıymet ölçütüne dayalı ikili ayırım esas alınmıştır.
öngörülen bu sistemle, yapılacak düzenlemelerde, piyasaların sınıflandırılmasında, sermaye
piyasası kurumlarının faaliyet alanlarının belirlenmesinde daha gerçekçi ölçütler kullanılması
amaçlanmıştır.'
3 üncü maddenin (b) bendinde, alt başlık olarak önce "menkul kıymetler"in tanımı ya
pılmıştır. Burada esas itibariyle doktrinde ve uygulamada benimsenen, genel kabul görmüş il
keleri içeren ayrıntılı tanıma yer verilmiştir.
Diğer sermaye piyasası araçları ise, menkul kıymet özelliğini taşımamakla birlikte, serma
ye piyasasında işlem görmeye elverişli evrakı içerecek biçimde, 3 üncü maddenin (b) bendinin
son alt bendinde genel olarak açıklanmıştır.
.
Ancak hiçbir şekilde sermaye piyasası aracı kapsamına alınmayacak olan ve esasen para
piyasası aracı sayılan banknot ve döviz ile münferit borç ilişkilerine dayanan kredi ve ödeme
aracı niteliğini haiz kambiyo senetleri, sermaye piyasası araçlarının dışında bırakılmıştır. Böy
lece uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
3 üncü maddenin (c) bendinde, "ihraç" kavramı da tanımlanmış ve "halka arz" tanımı
daha ayrıntılı hale getirilmiştir.
Değişiklik tasarısı ile, halka açık olmayan anonim ortaklıkların, halka arz etmesinin ihraç
ettikleri hisse senedi dışında kalan menkul kıymetlerin çıkarılması ve halka arz edilmeksizin
satışı da Kanun kapsamına alındığından, bu esas çerçevesinde, 3 üncü maddenin (c) bendinde,
Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla sınırlı olarak "ihraç" kavramı tanımlanmıştır.
3 üncü maddenin (c) bendinin ikinci alt bendinde, "halka arz" tanımının içerisine, hisse
senetlerinin borsada ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi ve hisse senetTürkiye Büyük Millet Meclisi
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leri halka arzolunan anonim ortaklık sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanımı da alın
mıştır.
Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların alenî piyasalar olması, çok sayıda alıcı ve satıcıyı
karşı karşıya getirmesi, hisse senetlerinin borsada ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı
işlem görmesinin halka arza karine oluşturmasını gerektirmektedir. Hisse senetlerinin satın alın
ması için çağrıda bulunmayan, bu nedenle de daha önce Kuruldan halka arz izni almayan or
taklıkların, hisse senetlerini borsaya kote ettirmeleri ve bunların borsada işlem görmesi halin
de geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeleri söz konusu olacağından, yatırımcının korunması
bakımından anılan işlemin de halka arz sayılması zorunluluğu doğmuştur. Halen iMKB ko
tunda bulunan anonim ortaklıklardan % 66'sı anılan türde olup, bunların hisse senetleri her
an borsada işlem görebilir bir durumdadır. Yapılan düzenleme, bu ortaklıkların hisse senetle
rinin borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı olarak işlem görmeye başlaması
halinde söz konusu ortaklıkları da Kanun kapsamına alarak yatırımcının korunması ilkesine
etkinlik kazandırmaktadır.
Öte yandan hisse senetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların, sermaye artırımı nede
niyle pay satışları da halka arz sayılmak suretiyle, bu ortaklıkların rüçhan hakkı kullanımı ve
tahsisli sermaye artırımları da izne tabi tutulmaktadır. Böylece söz konusu ortaklıkların, bu
tür sermaye artırımlarını izlemek ve denetlemek mümkün olacak; Kanunî bazı yükümlülük
lerden kaçınmaları önlenebilecektir.
'
Kanunun diğer maddelerinde kullanılan temel kavram niteliğindeki, hisse senetleri halka
arz olunan veya olunmuş sayılan anonim ortaklıklar, amaca uygun olarak "Halka Açık Ano
nim Ortaklık" başlığı altında toplanmış; Kanun hükümleri uyarınca sermaye piyasasından fon
toplamaya yetkili olanlar, "ihraçcı", aracılık faaliyetinde bulunanlar ise,"Aracı Kuruluşlar"
kavramlarıyla adlandırılmıştır. Maddenin sonunda, "İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık" ifadesine
de açıklık kazandırılmıştır. Böylece Kanunda kullanılan kavramlar arasında bütünlük sağlan
mıştır.
Madde 3. — Tasarının en önemli özelliklerinden birisi, mevcut Kanunun, sermaye piyasa
sı araçlarının halka arzında liyakat veya "izin" sistemine dayalı olan yapısının değiştirilerek
tam anlamıyla "kamuyu aydınlatma" sistemine geçilmesidir. Mevcut Kanundaki "izin" siste
mi, KuruPu, sermaye piyasası araçlarının halka arzında, bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu
inceleme dışında "kamu yararına aykırı düşüp düşmeyeceği" veya "halkın istismarına yol açıp
açmayacağı" gibi sübjektif öğeler taşıyan ve esasen piyasaya bırakılması gereken değerlendir
melerle de karşı karşıya bıraktığından, gerek kamuya yüklediği sorumluluk, gerek sermaye pi
yasasının genel Özelliğine ters düşmesi açısından uygun görülmemektedir. Sermaye piyasasın
da yatırımcıların yatırım yapacakları şirketlerin ekonomik gerçeği hakkında yeterli ve doğru
bilgi edinmeleri ve bu bilgilere dayanarak risk-getiri değerlendirmelerini kendilerinin yapmala
rı esastır. Bu nedenle düzenleyici otoritelerin temel görevi genelde kamunun aydınlatılmasını
sağlama çerçevesinde kalmaktadır.
Kamuyu aydınlatmanın sağlanarak, risk/getiri değerlendirmesi ve yatırım kararının piya
sa ve yatırımcıya bırakılması, kamunun bu süreçteki rolünü, olması gereken bir konuma çekti
ği gibi, piyasada çok zengin bir risk getiri bileşiminde çeşitli araç yelpazesinin oluşmasına, doğru
yatırım kararları verilmesinde rol oynayan derecelendirme ve danışmanlık kurumlarının
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doğmasına, yatırım riskini azaltma ve ölçek ekonomilerinden faydalanma anlamında kollektif
yatırım ihtiyacı ve bilincinin gelişmesine ve kamuyu yeterli ve doğru anlatma kaydıyla, riskli
olmakla beraber iyi getiri vaad eden yatırımlar için piyasadan fon sağlanabilmeğine olanak ve
recektir.
Bu nedenle Tasanda piyasanın üstünlüğüne güvenen bir anlayışla, sermaye piyasası araç
larının ihraç ve halka arzında kamunun rolünü yatırımcının doğru aydınlatılmasını sağlamak
esasına oturtan "kayıt" sistemi öngörülmüş ve bu maddeden başlayarak halka arz ve satışla
ilgili diğer maddelerde benimsenen yeni sisteme uygun değişiklikler yapılmıştır. Bu yolla piya
sanın kendi ihtiyaçlarına uygun yeni malî araç geliştirebilmesine de imkân sağlanmaktadır.
Bu çerçevede mevcut Kanunun 4'üncü madde başlığı "Kurul Kaydına Alınma" olarak de
ğiştirilmiştir.
Hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının ihracı da Kanun kapsamına alındığın
dan bu tür araçların halka arz edilmeksizin ihracını da içermek üzere Kanuna tabi ihraç veya,
halka arzlar için Kurula kayıt zorunluluğu getirilmiştir.
Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası dışındaki bütün ortaklık ve kuru
luşların ihraç veya halka arzları Kanun kapsamına alınarak, bu konuda uygulamadaki tered
düt ve karışıklıkların giderilmesi ve kamu paylı ortaklık ve kuruluşların da;piyasada eşit mua
mele görerek ortak kamuyu aydınlatma standartlarına tabi olmaları hedeflenmiştir, thraç veya
halka arzedilen sermaye piyasası araçlarını bir bütün olarak izleme olanağı sağlamak üzere
Genel ve Katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankasınca Kurul'a kaydettirilin eksizin yapı
lan ihraç veya halka arzlar hakkında Kurul'a bilgi verilmesi öngörülmüştür.
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Madde 4. — Bu madde ile mevcut Kanunun 5'inci maddesindeki Kurula başvuru ve ince
leme esasları kamunun yeterli ve doğru aydınlatılması kavramı çerçevesinde mevcut inceleme
süresi korunarak yeniden belirlenmiştir. Açıklamaların yeterli olmaması veya gerçeği dürüst
bir biçimde yansıtmaması halinde Kurula, kayda almaktan imtina etme yetkisi tanınmış, buyolla yetersiz, yanlış veya yanıltıcı bilgi vererek halktan fon toplanması ve halkın aldatılması
nın önlenmesi hedeflenmiştir.
Madde 5. — Kanunun mevcut, 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Kanun kapsamında
ki her türlü halka arz için izahname düzenlenmesi ilkesi korunmakla birlikte, halka arzı ya
panların ve hedeflenen yatırımcı kitlesinin özelliklerine göre izahnamedc yer alacak bilgileri
farklılaştırma yetkisi Kurula verilmiştir. Bu çerçevede örneğin girişimci küçük şirketlere daha
kolay koşullarla piyasaya ulaşabilme imkânı sağlanabilecektir.
Kurulun yapacağı düzenlemelerle Halka arz ve satışların daha kolay, etkin ve verimli şekil
de yürütülebilmesi mümkün olacaktır.
Madde 6. —Bu maddede öngörülen hükümlerle mevcut Kanunun 7 nci maddesinde yatı
rımcıların korunmasına yönelik birçok etkin yenilikler getirilmiştir.
Sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışının gerektiğinde satın alma taahhüdü ile
birlikte aracı kurum veya bankalarca yapılması, bu kuruluşların ülke çapındaki imkânları se
ferber edilerek satışın geniş bir tasarruf sahibi kitlesine intikalini ve daha güvenli sonuçlanma
sını sağlayacak, sermaye piyasasının ülke çapında gelişmesinde katkısı olacaktır.
Hisse senetlerinin halka arz ve satışında aracı kuruluşların satış süresi içinde satılamayan
payları taahhüt etmelerinin istenebilmesi konusunda Kurula tanınan yetki, taahhüdün ve hisse
senetlerinin halka arzında fiyatın gerçekçi olarak tespitine imkân verecek, ortaklığın ve yatı
rımcının korunmasına yardımcı olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, piyasa değerinin nomi
nal değerin üzerinde olması halinde primli fiyattan satılması öngörülerek, ihraç eden ortaklık
ların bu paylan tahsis yoluyla belirli kişilere düşük fiyattan satmaları önlenebilecek böylece,
hem halka açılmayı kolaylaştıran bir Ortam sağlanabilecek hem de, kötü niyetli ortaklık yöne
ticilerinin veya yakınlarının, ortaklık ve dolayısıyla küçük ortaklar aleyhine haksız kazançlar
elde etmesinin önüne geçilebilecek, ayrıca, Borsada yapay fiyat dalgalanmaları ve spekülas
yonlar engellenebilecektir.
Kayda alma sisteminin bir parçası olarak, halka arza aracılık eden aracı kuruluşların izahname ve sirküleri, ihraçcı ortaklık ye kuruluş ile birlikte imzalaması ve bilgilerin doğruluğun
dan müteselsilen sorumlu tutulmaları, bu kurumları, uzmanlıklarını daha dikkatli kullanma
ya yöneltecek ve yatırımcıların ortaklık ve sermaye piyasası araçları hakkında daha gerçekçi
ve güvenilir bilgi edinmelerine yardımcı olacak ve yatırımcının aldatılma riskine karşı koruma
alanı genişleyecektir. Piyasanın içinden gelen kuruluşların, piyasalarda güvenli bilgi dağılımını
ve sağlıklı işleyişi desteklemeleri bu alanda sorumluluk üstlenmeleri, çözümlerin kamu tara
fından sağlanmasının ötesinde piyasanın içinden çıkmasi, sermaye piyasasının güçlenmesine
katkıda bulunacaktın
Esas sermaye sistemindeki sermaye artırımlarında tescili izleyen otuzgün içinde, diğer her
türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzında satış esnasında alıcıya teslim zo
runluluğu getirilmesi, yatırımcıların sermaye piyasası aracı alımlarında ve devirlerinde yaşa
dıkları sorunların bertaraf edilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Ancak nama yazılı paylar
da, bu payiarın niteliği ve uygulama güçlükleri dikkate alınarak, teslim süresi biraz daha uzun
tutulmuş, doksan gün olarak belirlenmiştir.
Sermaye piyasası araçlarının halka satışının sermaye piyasasının istenen genel amaçlarına
uygun şekilde yönlendirilmesinde tanınan yetki çerçevesinde Kurulca yapılacak düzenlemeler,
halkın sermaye piyasasına güven ve katılımını teşvik edecektir.
Madde 7. — Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapanların ihraçcı ya
nında aracı kuruluş da olabileceği gerçeğinden hareketle mevcut Kanunun 9 uncu maddesinde
ki satış sonuçlarını bildirim yükümlülüğü halka arz yoluyla satışı yapan ihraçcı veya aracı ku
ruluşu kapsayacak şekilde yeniden belirlenmiştir.
Madde 8. — Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen, izahname ile halka açıklanan bil
gilerdeki değişikliklerin bildirim yükümlülüğü, Tasarının getirdiği yeni "ihraçcı" genel kavra
mı çerçevesinde belirlenmiştir.
Madde 9. — Sermaye Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde yapılması öngörülen deği
şiklikle, sermaye piyasası araçlarının halka arzının yanısıra ihracı için de Kurul'a kayıt başvu
rusu yapılması gerekecektir. Ayrıca.aynı maddenin üçüncü fıkrasında başvurudan muaf olan
lar, sadece genel ve katma bütçeli idarelerle, T.C. Merkez Bankasına indirgenmiş, 13 üncü madde
de anonim ortaklıklar dışında kalan kuruluşların da borçlanma senedi ihraçları düzenlenmiş
tir, 3 üncü madde de temel kavramlar olan, "İhraçcı" ve "Halka Açık Anonim Ortaklık" ta
nımları yapılmıştır.
•
Bu durumda esas itibariyle Sermaye Piyasası Kanununa tabiyetin hükme bağlandığı III
üncü bölüm başlığının, Kanunun yeni kapsamına uygun olarak değiştirilmesi gerekmiştir.
11 inci maddenin birinci fıkrasında, ihraçcıların, sermaye piyasasından fon toplamaları
nın temel esasları hükme bağlanmıştır.
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ikinci fıkrada, hisse senetlerinin, halka arz olduğu farazi olarak kabul edilen 100'den faz
la ortağa sahip anonim ortaklıkların.hisse senetlerini fiilen halka arz eden anonim ortaklıklar
la aynı hükümlere tabi olduğu vurgulanarak, Kanunun bütününde fiilî-farazî halka arz ayırı
mını gerektirmeyecek bir kavram ve anlam birliğine gidilmesi amaçlanmıştır. Taslakla, Kanu
nun kapsamının genişlemesi öngörüldüğünden, özellikle halka arz edilen - ârz edilmeyen men
kul kıymetlerle, ihraçcı ortaklık ve kuruluşlar arasında nitelikleri itibariyle ayırım yapılması,
bu ayırıma bağlı olarak Kanunun getirdiği yükümlülüklerin kapsamının kademeli belirlenme
si, ihtiyacı doğmuştur. Bu konuda esnekliği temin etmek için, dördüncü fıkrada, Kurul'a, madde
de açıkça sayılan hallerde, yabancı ülke uygulamalarında görüldüğü üzere, işin niteliği gereği,'
yükümlülüklerden kısmen ya da tamamen muafiyete tanıma yetkisi verilmiştir. Beşinci fıkrada
ise, başta borçlanma senetlerinin itfası olmak üzere, benzer nedenlerle, Kanun kapsamında yer
almasına gerek kalmayan ortaklık ve kuruluşların, Kurul tarafından re'sen veya istek üzerine
Kanun kapsamından çıkarılmaları imkânı getirilmiştir.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, çıkardıkları menkul kıymetleri Türkiye'de halka arz eder
ken bunları Türkiye'ye getirme zorunluluğu uygulamada caydırıcı rol oynadığı gibi, genelde
nama yazılı hisse senetlerinin devir işlemleri, sermaye piyasasının özellikleri gözönüne alındı
ğında, sorunlar yaratmaktadır. Bu yüzden tasarı ile, menkul kıymetlerinin depo edilip, karşılı
ğında kıymetli evrak niteliğini haiz hamiline yazılı sertifikalar çıkarılması imkânı getirilmiştir.
öte yandan borsada işlem gören nama yazılı hisse senetlerinin beyaz ciro ile devredilebilmesi nedeniyle, gerçek sahibinin ihraçcı ortaklıkça bilinememesi, Türk Ticaret Kanununun 368
inci maddesi uyarınca genel kurula çağrılmak üzere nama yazılı pay sahiplerine gönderilecek
taahhütlü mektubun gerçek ortakların eline ulaşmasını önlemektedir. Bu nedenle, borsada ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli işlem gören nama yazılı paylarda Türk Ticaret Kanu
nunun 368 inci maddesinin uygulanmayacağı hükme İbağlanmıştır.
Madde 10. — Kayıplı sermaye sistemini düzenleyen 12 nci maddede, yönetim kuruluna esas.
sözleşme ile imtiyazlı pay çıkarma ve yeni pay alma haklarını kısıtlama konularında yetki veri
lebilmektedir. Bu maddenin dördüncü fıkrasına eklenen bir hüküm ile TürkTicaret Kanunu
hükümlerine göre esas sözleşmede yer almak suretiyle ihdas edilebilen imtiyazların, yönetim
kurulu tarafından genişletilmesi amaçlanmış, yönetim kurulunun, esas sözleşme ile tanınan
söz konusu yetkilerini kötüye kullanması önlenmek istenmiştir.
Bu amacı gerçekleştirmek için; Türk Ticaret Kanununda sadece genel kurul kararlarının
iptalinin düzenlenmiş olması ve genel kurula ait bu yetkilerin Sermaye Piyasası Kanununa gö
re yönetim kuruluna devredilebilmesi sonucu alınan kararların iptalini istemek hakkının or
taklara tanınmamış olması, anonim ortaklık içi dengelerinde birhaksızlığa neden olduğundan,
yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açma hakkı yönetim kurulu üyeleri, denetçiler
ile hakları ihlal edilen ortaklara, sınırlı bir şekilde tanınmıştır. Gerçekten, kayıtlı sermaye siste
mi, Sermaye Piyasası Kurulu dışında tescil hariç, diğer denetim mekanizmalarını ortadan kal
dırdığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun yetkileri daha çok izne inhisar ettiği için yönetim ku
rulları bu sistem içerisinde, oldukça geniş bir hareket serbestisine sahiptir. Mevzuata aykırı ola
bilecek veya ortakların menfaatini haleldar ed ebilecek bu yönetim kurulu kararlarını, makul
sürelerde genel kurulda görüşmek her zaman mümkün olmayacağından, bu kararların belli
şartlar altında iptalinin işlenebilmesi gerekli görülmüştür.
Dava açma süresinin belirlenebilmesi ve bu kararların ilgililere duyurulmasını temin amacıy
la, yönetim kurulunun bu madde çerçevesinde aldığı kararların ilanı zorunluluğu öngörülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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12 nci maddeye eklenen son fıkra ile kayıtlı sermaye sisteminden ortaklıkların çıkması ve
ya Kurul tarafından sistemden çıkarılmaları sağlanmıştır. Kayıtlı sermaye sistemine girme, anonim
ortaklıklar için ihtiyarî olup, istedikleri zaman sistemden çıkmaları imkânının tanınmasıyla,
uygulama yasal temele kavuşturulmuştur. Bunun yanı sıra yapılan düzenleme ile aranan nite
likleri kaybeden ortaklıkların, Kurul tarafından sistemden çıkarılmaları imkânı getirilmekte
dir.
Madde 11. — Kanunun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, tahvilin yanısıra, diğer
borçlanma senetlerinin ihracı da düzenleme kapsamına alınmıştır.
Birinci fıkrada hisse senetleri halka arz olunan anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri toplam
tahvil ve diğer borçlanma senetleri limitinin hesabında esas alınan kalemler içerisine, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesindeki düzenlemeye paralel olarak yeniden değerleme
değer artış fonu da dahil edilmiştir. Ayrıca hesap dönemi içinde tahvil veya borçlanma senedi
ihracı halinde, genel kurulca bilançonun onaylanmasından sonra yapılan sermaye artışının da,
ihraç limiti içine girmesini sağlamak için, bağımsız denetimden geçmiş son malî tablonun esas
alınması öngörülmüştür.
Birinci fıkrada düzenlenenlerle, özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluşların
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin, tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç limitini belirleme yet
kisi, ikinci fıkrada Bakanlar Kuruluna tanınmış ve bu konuda varsa, özel kanunlarda yer alan
hükümlerin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Böylece potansiyel olarak malî yapıları güçlü
olmakla birlikte, bilançolarında görünen zarar miktarının yüksek olması, ya da özel yasala
rında yer alan statik ihraç limitlerinin elvermemesi nedeniyle tahvil ve borçlanma senedi çıka
ramayan ortaklık ve kuruluşlara, Bakanlar Kurulunca saptanacak limitler dahilinde sermaye
piyasasından fon temin etmeleri imkânı getirilmiştir. Bu sayede ortaklık ve kuruluşların, geçici
malî darboğazlarının kronikleşmesi önlenerek ekonomik dengelerin korunması da amaçlan- ,
mıştır. özellikle mahalli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki ku
ruluşlar için hayatî önem taşıyan ve uygulamada ortaya çıkan bu ihtiyacın karşılanabilmesini
teminen Bakanlar Kurulu, ihraçcı kuruluşların faaliyet alanlarını, hukukî ve malî yapılarını
gözeterek değişik limitler belirleyebilecektir.
öte yandan Bakanlar Kurulunun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda
düzenlenen tahvil ihraç limitlerini genel olarak veya sektörler itibariyle artırma yetkisi, diğer
borçlanma senetlerinin ihraç limitlerini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Hazine garan
tisiyle yapılan ihraçlarda, gerekli güvenlik sağlandığından yasal limitlere tabi olunmaması ön
görülmüştür.
thraçcı ortaklık ve kuruluşların, bir önceki ihraç prosedürünü tamamJamadan yeni borç
lanmalara gitmelerini önlemek amacıyla, yeni tahvil veya borçlanma senetleri ihraç edebilme
lerinin ön koşulu olarak, daha önce ihraç ettiklerini satmalarının yanı sıra satamadıklarını ip
tal etmeleri koşulu getirilmiştir.
Ayrıca tahvil ihraç prosedürünü kolaylaştırmak amacıyla tahvil ihraç kararının yönetim
kuruluna devredilebilmesi imkânı bütün ortaklıklar için'genişletilmiş ve mahkeme tasdiki kal
dırılmıştır.
*
Madde 12. — Mevcut Kanuna 13/A maddesi eklenerek varlığa dayalı menkul kıymet dü
zenlenmiştir. Bu düzenleme ile îhraçcıların varlıklarını karşılık göstererek sermaye piyasasından
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fon temin etmelerine olanak sağlanırken, sermaye piyasasına da güvenceli yeni bir araç kazan
dırılmıştır. Diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç limitlerinden farklı olarak, Varlığa Dayalı
Menkul Kıymetlerde, teminat unsuru gözönüne alınarak ihraç limitinin Kurulca belirlenmesi
öngörülmüş, ayrıca alacak ve varlık türleri, değerleme ilke ve esasları ile niteliklerinin saptan
ması konusunda günün şartlarına uygun düzenlemeler yapılabilmesi için Kurula yetki tanın
mıştır.
Madde 13. — Türk Ticaret Kanunu sisteminde oy hakkı vermeyen hisse senedi çıkarılması
mümkün olmadığı için özel yasal bir düzenleme yapılmadan, oydan yoksun payın sermaye pi
yasasına ithali söz konusu değildir. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına yeni bir enstrüman
katmak, yönetimin ele geçirilmesi ihtimali nedeniyle halka açılmak istemeyen ortaklıkları hal
ka açılmaya teşvik etmek amacıyla, Kanuna "Oydan Yoksun Paylar" adı altında yeni bir mad
de eklenmektedir. Oy hakkından yoksun olan hisse senetlerinde denge, kâr payı imtiyazı ile
sağlanmıştın
Bu madde uyarınca çıkarılacak menkul kıymetin ana nitelikleri ilgili maddede belirtile
rek, düzenleme konusunda Kurula yetki verilmiştir.
Madde 14. — Kanunun 15 inci maddesinin başlığı, içeriğine uygun olarak değiştirilmiş,
eklenen fıkralarla, hisse senetlerine isabet eden kâr payından yararlanma tarihinin yarattığı
fiyat farklılıklarının, borsada eski ve yeni hisse senedi oluşmasına yol açması önlenmek isten
miş ve eski ile yeni hisse senetlerine aynı oranda kâr payı dağıtılarak borsa işlemlerine ve yatı
rımcılara kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada, madde kapsamına giren anonim or
taklıkların Türk Ticaret Kanununun 456 ncı maddesine dayanılarak yapılan yorum nedeniyle
farklı kâr payı hesap yöntemleri kullanması, yeknesaklığı ortadan kaldırmış olup şikayetlere
yol açtığından, söz konusu değişiklik yapılmıştır.
/•
Halka açık anonim ortaklıkların iç kaynaklı sermaye artırımlarına Kurul tarafından izin
verilmemekle birlikte, bu artırımlar sonucu çıkarılan bedelsiz senetlerin dağıtılmasında, bazı
haksız uygulamaların görülmesi ve yargı kararları ile farklı sonuçların doğabileceği de düşü
nülerek, bedelsiz payların veya hisse senetlerinin, sermaye artırımı tarihinde mevcut pay sahip
lerine dağıtılacağı kanunla hükme bağlanmaktadır, tç kaynaklı fonların oluştuğu tarihteki ve
sonradan ortaklığa girecek ortaklar arasında adil dağılımı gerçekleştirmek üzere, belli bir tari
hin esas alınması gerekmekte olup, en uygun tarih olarak sermaye artırımı tarihi kabul edil
miştir. Bu hükümle, kapsamdaki ortaklıklara katılımın artması sağlanacak ve sonuçta halka
açılma teşvik edilmiş olacaktır.
Madde 15
Maddede yapılan değişiklikle, anonim ortaklıkların yıllık malî tablo ve ra
porları ile sınırlı bulunan mevcut madde kapsamı, Kanuna tabi bütün ortaklık, kuruluş ve ku
rumların kamuya/açıklanacak her türlü malî tablo ve raporlarını içerecek şekilde genişletilmiş
tir. Bu amaçla Kanun kapsamındaki bütün anonim ortaklık, kuruluş ve kurumlar, kamuya açık
layacakları veya Kurulca kamunun zamanında yeterli ve doğru aydınlatılması açısından istene
bilecek, yıllık ve ara malî tablolar veya konsolide malî tabloları, Kurulca öngörülen standartla
ra uygun şekilde düzenleme yükümlülüğüne tabi tutulmuştur. Bu hükümle özellikle hisse se
netleri borsada işlem gören şirketlerle ilgili olarak'yatırımcıların ara malî tablo ve raporlar,
konsolide malî tablolar yoluyla daha sık ve detaylı bilgi ihtiyaçları karşılanabilecektir. Daha
önce de ifade edildiği gibi, getirilen düzenlemelerle bir yandan piyasa güçlerinin ağırlığı arttıTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rıhrken, diğer yandan piyasanın sağlıklı işlemesi için elzem olan bilginin en geniş ve ayrıntılı
biçimde dağıtılması temin edilmektedir.
Düzenlenecek malî tabloların güvenilirliğinin ve standartlara uygunluğunun sağlanması
açısından Kurula gerekli gördüğü malî tablolar için bağımsız denetleme yaptırılmasını isteme
yetkisi tanınmıştır.
'
,
Malî tablolar, bağımsız denetleme raporu ve diğer raporların Kurula gönderilmesi ve ka
muya duyurulması hususu, kamunun zamanında aydınlatılmasını sağlamak üzere Kurulun ge
rekli düzenleme yapabilmesine olanak verecek esneklikte genel bir yükümlülük olarak düzen
lenmiştir.
Madde 16. — Kanuna eklenen bu madde ile kamunun aydınlatılması ve yatırımcının ko
runması sistemini sürekli ve etkin hale getirecek hususlar düzenlenmiştir. Bu madde ile getiri
len hükümler, piyasanın sağlıklı ve düzenli gelişmesini temin etmek amacıyla tahkim edilecek
gözetim sisteminin yeni çehresine dayanak teşkil edecektir. Piyasada istenmeyen gelişmelerin
önlenmesi için erken uyarı verecek bir gözetim sistemi elzem görülmektedir.
Sermaye piyasasında dürüst ve açıklık içinde işleyen ticaret sisteminin kurulabilmesi için,
kamunun zamanında, yeterli ve doğru bilgilendirilmesi gereğinden hareketle maddede, hisse
senetleri halka arz olunan anonim ortaklıkların mevcut ortaklarına çağrıda bulunarak hisse
senedi toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için
vekalet istenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren
el değiştirmelerde, birleşme ve devirlerde, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
önemli olay ve gelişmelerde Kurulun küçük pay sahiplerinin haklarını korumak ve kamunun
aydınlatılmasını sağlamak üzere yapacağı düzenlemelere uyma zorunluluğu getirilmiş; hisse se
netleri borsada ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören ortaklıkların yönetici ve azınlık
ortaklarının belirli bildirim yükümlülükleri düzenlenmiştir.
Madde 17. — Sermaye piyasaları ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişme ve değişme süreci
içinde bulunmaktadır. Finans reformu çerçevesinde getirilmek istenen yenilikler, uluslararası
piyasalarda 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Türk sermaye piyasalarının gelişim süreci ise aynı
döneme isabet etmektedir. Bu çerçevede, ülkemizde bu alanda son on yılda gelen birikimi ilgili
kamu birimlerinde değerlendirebilmek için yeni bir düzenleme getirilmektedir.
Madde 18. — Kurulun başlıca yetkilerinin yer aldığı 22 nci maddede, menkul kıymetlerin
ihraç ve halka arz işlemlerini düzenlemeye ilişkin temel yetkinin yanısıra, piyasayı geliştirmeye
dönük bazı düzenlemeler yapma yetkisi de Kurula tanınmıştır. Sermaye piyasasının hızlı bir
gelişim sürecinde olması ve dinamik yapısı gözetilerek; mevzuatın, piyasanın ihtiyaçlarına pa
ralel gelişmesini teminen, Kurulun, yeni sermaye piyasası aracı türleri ve sermaye piyasası ku
rumları ihdas etmesi, sermaye piyasasının yapısına uygun varlığa dayalı senetlerle, bunları ih
raç edecek finansman şirketlerinin düzenlenmesi, halen açığa satış ve kredili menkul kıymet
işlemlerini piyasada yaygın biçimde yapılan, vadeli işlem sözleşmeleri ile menkul kıymetlerin
geri satın alma veya satma taahhüdüyle alım satımı işlemlerine yasal bir çerçeve kazandırması,
ikinci el piyasaya, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanmasına, kamuyu aydınlatmaya,
bağımsız denetime, piyasa ve kurumların denetim ve gözetimine, genel esasları 32 sayılı Karar
da belirlenen menkul kıymet işlemlerine ilişkin düzenleme yapması öngörülmüştür.
Madde 19. — Taslakta sermaye piyasasından fon talep edebileceklerin kapsamı genişletildiğinden, mevcut Kanunun 28 inci maddesinde buna paralel bir değişiklik yapılmıştır.
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Madde 20. — Taslak ile, sermaye piyasası işlemleri, faaliyet esasından haraketle, düzen
lendiği için, V inci bölüm başlığı da buna paralel olarak değiştirilmiştir.
30 uncu maddenin (a) - (0 bendleri arasında mevcut ve geliştirilmesi amaçlanan faaliyet
türleri sayılmış, (g) bendinde ise piyasaların gelişme süreci içinde Kurulca düzenlenebilecek di
ğer faaliyet türlerine yer verilmiştir.
Sermaye piyasası faaliyetlerinin bir bütün olarak yasal çerçeveye kavuşturulması ile bu fa
aliyetlerle ilgili olarak uyulması gereken ilkeleri belirlemek ve bu ilkelere dayalı denetim ve gözetim
yapmak imkân dahiline girecektir. Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması, gü
venli ve istikrarlı bir piyasa ortamının temini için bu konuların açıklığa kavuşturulması gerek
mektedir.
Kurum bazında düzenlemeden, faaliyet bazında düzenlemeye geçiş ile sermaye piyasala
rında ihtisas kurumlarının gelişmesi ve kurumlararası rekabetin sağlanması hedeflenmektedir.
Sermaye piyasalarında bu düzenleme yapısı ile malî açıdan güçlü, sağlıklı malî kuruluşlar geli
şebilecektir.
Madde 21. — 30 uncu maddedeki değişikliğe paralel olarak, 31 inci madde de, sermaye
piyasası faaliyetlerini yürütecek kuruluşların kuruluş biçimi ile ilgilenilmeksizin, örneğin ban
kacılık lisansına sahip olup olmadığına bakılmaksızın faaliyet izni ile faaliyet ilke ve esasları
düzenlenmektedir.
Aracılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerde, gelişmekte olan ülkelerde gözlemlendiği gi
bi, kurum bazında düzenlemeden, faaliyet bazında düzenlemeye geçilirken 30 uncu maddenin
(a) ve (b) bendlerinde sayılan faaliyetler için, bu faaliyetlerdeki mevcut işleyiş ve piyasanın ya
pısı gözönüne alınarak, kurumun niteliğine dayalı düzenleme biçimi korunmuştur.
Bu arada, sermaye piyasası faaliyetlerini yürüten kuruluşlarda çalışan personelin, son za
manlarda duyulan ihtiyaç gözönüne alınarak, mesleki yeterlilik koşulları ile ilgili düzenleme
ilk kez mevzuatımıza girmektedir. Önümüzdeki dönemde, yatırım danışmanlığı ve portföy yö
netimi ile ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinin yaygınlaşması ile bu alanda uzman personelin
önceki ağırlıkla gündeme gelecektir, Gelişmiş piyasalarda olduğu gibi bu alanda ülkemizde de
yeni mekanizmaların yaratılması gerekmektedir.
Kanunun 30 uncu maddesinde belirlenen faaliyetler, kuruluşun faaliyet için getirilecek ko
şulları sağlaması şartına bağlı olarak, münferiden veya toplu olarak bir kuruluş tarafından ye
rine getirilebilecektir.
Ayrıca tüm sermaye piyasalarında gözlemlenen bir başka koşul, sermaye yeterliliği koşulu
da mevzuatımıza Tasarı ile getirilmektedir. Malî açıdan güçlü sermaye piyasası kurumları ya
ratmak amacıyla getirilen ve sürekli izlenecek bu şart ile piyasaların güvenli ve istikrarlı faali
yeti temin edilebilecek, riskler azaltılabilecektir. Risk kontrolünü hedefleyen düzenlemeler bu
gün malî piyasaların diğer alanlarında örneğin bankacılık ve sigortacılık alanlarında kapsamlı
olarak bulunmaktadır. Sermaye piyasalarının güvenli gelişmesi ve piyasa koşullarına dayalı ola
rak, bu alanda sermaye birikiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.
Madde 22. — Sermaye piyasalarında mevcut ve ileride teşkil edilebilecek kurumlar açık
lıkla sayılmaktadır. Bu çerçevede Kurula verilen yetki ile diğer sermaye piyasası kurumlarının
teşkili imkân dahiline girecektir.
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Sermaye piyasaları gibi, değişimin, gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde son dere
ce hızlı olduğu dinamik piyasalarda geleceğe yönelik olarak Kurula görevler verilmesi zorunlu
luk olarak görülmektedir. Bu sayede gelişme sürecine kamunun süratle intibakı sağlanabile
cektir.
Madde 23, — Madde de, sermaye piyasasına özgü bir anonim ortaklık tipi olan aracı ku
rumların kuruluş şartları, sermaye piyasasının özelliklerine uygun hususları içerecek biçimde,
objektif olarak belirlenmiştir.
Madde 24. — Bu Kanunla düzenlenen sermaye piyasası kurumlarının İlki aracı kurumlar
olmaktadır. Aracı kurum olarak çalışmak 30 uncu maddenin (a) ve (b) bendlerinde gösterilen
faaliyetlerden en az birini yerine getirmek olarak tanımlanmıştır. Bu düzenleme ile mevcut ara
cı kurumların yeni düzenlemeye kolay intibakı sağlanmış olmaktadır. Aracı kurum, izin alma
sı halinde diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunabilecektir.
• Faaliyetleri borsada işlem yapmayı gerektiren aracı kurumlara ilgili borsadan Borsa Üye
lik Belgesi almaları zorunluluğu getirilerek borsaların sağlıklı yapılanması ile ilgili önemli bir
adım atılmaktadır.
öte yandan, bankalar, sermaye piyasası faaliyetleri bakımından, Kanunun 50 nci madde
sinde aracı kurumlarla aynı rejime tabi tutulduklarından, faaliyete geçme şartları da 34 üncü
madde de, her iki kuruluş için ortak düzenlenmiştir.
Madde 25. — 35 inci madde de yapılan değişiklikle Yatırım Ortaklıklarında portföy çeşit
lendirmesine imkân tanınarak, bunların sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer
kıymetli madenler portföyü oluşturabilecekleri, aynı zamanda anılan mal varlıklarından kar
ma portföylerde işletebilecekleri hükmü getirilmiştir. Mevcut Kanunda bulunan ve zaman içinde
gelişmeyi engelleyebilecek ayrıntılı düzenlemeler ise Kurul tebliğlerine bırakılmaktadır. Getiri
len hükümlerle genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.
Madde 26. — Yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet koşulları 36 ncı maddenin birinci
fıkrasında objektif olarak belirlenmiş, bu ortaklıkların işleyiş ve faaliyet esaslarının'ise, zaman
içerisinde ortaya çıkabilecek koşullara göre belirlenebilmesini teminen Kurula yetki tanınmış
tır.
Madde 27. — Yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümlerde yapılan değişikliği gerektiren ihti
yaçlar, yatırım fonları için de geçerli olduğundan çeşitli kıymetlerden oluşan portföyle işletebilen yatırım fonu türlerinin kurulabilmesine imkân tanınmıştır.
Madde 28. —Bu madde ile yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyet şartları yeniden belirle
nerek, bankalar dışında kalan belli kuruluşların da fon kurması ve Avrupa Topluluğu düzenle
meleri ile uyumlu olarak yönetim ve saklama işlemlerinin ayrılabilmesine imkân tanınmakta
dır. Yönetim ve saklama hizmetlerinin ayrılması ile olası çıkar çatışmalarına karşı önlem alın
ması amaçlanmaktadır. Fonların işleyişine ilişkin esasların, günün ihtiyaçlarına uygun olarak
belirlenebilmesi için Kurul'a yetki tanınmıştır.
Madde 29. — 39 uncu madde ile sermaye piyasalarının gelişme sürecinde ihtiyaç duyula
bilecek yeni sermaye piyasası kurumları düzenlenmiştir. Bu durumda gelişme sürecine Türk
sermaye piyasasının kolay intibakı sağlanabilecektir.
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Madde 30. — Taslakla getirilen önemli yeniliklerden biri de sermaye piyasaları ile ilgili
tüm unsurları kapsayıcı hükümlerin Sermaye Piyasası Kanununa getirilmesidir, ikinci el piya
saların ve sermaye piyasası faaliyetlerinin mevcut olmadığı bir ortamda kabul edilen Sermaye
Piyasası Kanununun bu eksiklikleri geçen onbir yıllık uygulama sırasında önemli sorunlara
neden olmuştur.
Bu amaçla, sermaye piyasası faaliyetlerinin ve sermaye piyasası kurumlarının yanısıra ser
maye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda Kanuna da
hil edilmiştir. Anılan kurumların dahil olduğu yasal çerçevenin açıklıkla belirlenmesinin yanı
sıra bu kurumlar üzerindeki gözetim ve denetim mekanizmasının da ortaya konulması piyasa
nın sağlıklı işleyişi açısından yararlı görülmektedir. Ayrıca borsaların dışında kalan,teşkilat
lanmış diğer piyasalara da Kanunda yer verilmesi, uluslararası piyasalarda yaygınlaşan bu yeni
işlem biçimini ülkemize de kazandırmayı hedeflemektedir. Teşkilatlanmış diğer piyasalar ifa
desi mevzuatımıza ilk kez girmektedir. ABD'de NASDAQ sisteminin başarısını takiben bu tür
(Proprietory) sistemler son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.
Madde 31. — Altına, kıymetli madenlere ve dövize aktarılan kaynakların finans piyasala
rına yönlendirilerek ekonomide daha verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak ama
cıyla kambiyo ve kıymetli madenler borsalarının teşkil edilmesi için gereken yasal çerçeve bu
maddeyle getirilmektedir. Bu piyasaların faaliyet ilkeleri, bu piyasalarda faaliyet gösterecek ara
cıların düzenlenmesi ve bunların izleme ve denetimi ile ilgili esaslar konularında ilgili Bakanlık
yetkilendirilmektedir.
Madde 32. — öneride yer alan değişiklikler: Kurulun örgütlenmesini tamamladığı ve ye
terli uzman personel seviyesine ulaştığı gözönüne alınarak Kurulun denetim yetkisini kendi uz
manları eliyle yürütmesine; gerektiğinde bu denetlemenin ilgili Bakan tarafından da yaptırıla
bileceğine ve uygulamada Kurul ile ortaklıklar arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması
amacıyla, denetleme yetkisi kapsamının açıklıkla tanımlanmasına yöneliktir.
Ayrıca, yapılacak denetlemelerde, denetleme ile görevli Kurul personeline gereken kolaylı
ğın gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, yapılacak tebligatlara Tebligat! Kanunu hükümlerinin
uygulanacağı konusunda açıklık getirilmiştir.
Madde 33. — a) Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek aracı kurumların faaliyetlerinin
denetimine ve buna ilişkin alına'cak tedbirlerle ilgili metin tüm sermaye piyasası faaliyetleri ve
halka arz işlemlerinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde yeniden kaleme alınmıştır.
Maddenin (a) bendinde, Kurulun kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın, halka arz ve satış
nedeniyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 üncü maddesi gereğince ihtiyati ted
bir isteme yetkisinin kapsamı genişletilmiş; Kurula izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin dur
durulmasını talep yetkisi de tanınmıştır. Kanunun 4 üncü maddesindeki ifade, Kurulun yalnız,
izinsiz halka arzlarda satılan kısmın karşılığı için tedbir isteyebileceği şeklindedir. Yapılan de
ğişiklik ile kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arzedilen senetlere de tedbir yoluyla el
konulması imkânı getirilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 109 uncu maddesi
uyarınca ihtiyati tedbir talebinden itibaren en geç 10 gün içinde esas hakkında dava açılmazsa,
ihtiyati tedbir düşeceğinden, Kurula, izinsiz yapılan işlem ve faaliyetlerin iptali için dava açma
yetkisi de tanınmıştır. Değişiklikle getirilen en önemli yenilik, izinsiz sermaye piyasası faaliyet
lerinde Kurulunun her türlü tedbir almaya da yetkili kılınmasıdır.
^
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b) Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, kayıtlı sermaye
sistemindeki ortaklıkların, bazı yönetim kurulu kararları aleyhine (Kurul dışında) pay sahiple
ri, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere iptal davası açma imkânı getirilmiştir. Bu maddede
ise, genel olarak kayıtlı sermaye sistemindeki kötüye kullanmaları önlemek üzere, 12 nci mad
desindeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, kararların ilanından
itibaren 30 gün içinde Kurula da iptal davası açma ve yönetim kurulu kararlarının icrasının
geri bırakılmasını isteme imkânı verilmiştir.
Bu davanın açılması imkânının tanınması ile, Kanunun amaçlarına uygun olarak, pay sa
hiplerinin ve en geniş anlamıyla tasarruf sahiplerinin korunması sağlanabilecektir.
c) Türk Ticaret Kanununun 274 ve 324 üncü maddelerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
tanınan yetkiler çerçevesinde, bu hükümler saklı kalmak suretiyle, Kurula; Kanun kapsamın
daki ortaklıkları yakından izlemesi ve denetlemesi nedeniyle, malî yapılarındaki zayıflamayı
veya sermayenin azalmasını veya şirketin işletme maksat ve mevzuuna aykırı işlemlerini tespit
ederse ortaklıkları uyarmak; gerekli tedbirlerin alınmasını istemek yetkisi tanınmıştır. Gerekti
ğinde, Kurul durumu ilgili merciilere bildirecektir; bu şekilde, kapsamdaki ortaklıkların daha
yakından izlenmesi ve bu ortaklıklarla ilgili pay sahipleri ve tasarruf sahiplerinin etkin korunmasr gerçekleştirilmektedir.
d) Şirketin örtülü kazanç dağıttığı Kurul tarafından belirlenirse, denetim sonuçlarının, şirket
ortaklarına duyurulmasını talep etme yetkisi Kurula tanınmıştır. Böylece şirketin örtülü ka
zanç dağıtmak yoluyla kârı azaltması ve ortakların menfaatlerini ihlâl etmesi halinde durum
dan ortakların haberdar olması sağlanmaktadır. Bilgi aktarımı şeklindeki bu tedbir ile, ortak
ların zamanında ve gerekli önlemleri alabilmeleri imkân dahiline sokulabilmektedir.
e) Etkin bir kamuyu aydınlatma ve sermaye piyasasındaki güveni gerektiği şekilde sağla
yabilmek için mevzuat uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgilerin ve Kanuna ay
kırılıkların doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından her türlü yayın aracıyla halka duyu
rulması yetkisi hükme bağlanmaktadır. Bu tedbir uzun vadede ortaklık ve kurumların kendi
insiyatifleri ile şeffaflaşmayı sağlamalarına yöneliktir.
0 Kurul denetiminin, etkin ve amaca uygun işlemesini sağlamdk için, denetime dayanak
olacak hususların ilgililerce ibraz veya teslim edilmemesi halinde, bunun Mahkeme kararıyla
temin edilmesi imkânı tanınmıştır.
g) Sadece sermaye piyasası kurumları için düşünülen bu tedbirde, Kurul, mevzuata ve esas
sözleşme hükümlerine aykırılıkların önce giderilmesini isteyebilecek, fakat gerektiğinde, faaliyetde bulunma ve çalışma yetkilerini kaldırabilecektir.
h) Kanun kapsamına giren ortaklıklar için Kurula verilen yetkilerin evveliyetle sermaye
piyasası kurumları için de getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, malî yapıları ciddî surette
zayıflayan kurumlar için, uygun sürelerde durumlarını uyumlu hale getirme ve güçlendirme,
gerekli diğer tedbirleri alma ve taahhütler karşılanamayacak hale gelmişse, tasfiyelerini ve if
laslarını isteyebilme imkânı getirilmiştir.
Madde 34. — Sermaye Piyasası Kanununun 47 inci maddesinin (A) bendinde yapılması
öngörülen değişiklikle, sağlıklı ve dürüst bir sermaye piyasasının işlemesini engelleyen iki fiil;
"kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret" (insider trading) ve "fiyat manipülasyonları"
suç olarak tanımlanmıştır.
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Uluslararası literatürde "insider trading" olarak anılan, "kamuya açıklanmamış bilgiye
dayalı ticaret", kamuyu aydınlatma ilkesini zedeleyen, sermaye piyasasında eşitlik ve dürüstlü
ğü bozan, haksız kazançlara ve şirket el değiştirmelerine yol açan bir işlemler zinciridir. Daha
önce hukuk sistemimizde yer almayan ve fakat Türk sermaye piyasasının gelişmesi için hayatî
önem taşıyan bu konu taslakta düzenlenirken, uluslararası uygulamalar gözönüne alınmış, Av
rupa Topluluğunda yapılan çalışmalar ve gelecekteki gelişmeler gözetilerek, ülkemizin koşulla
rına uygun bir çerçeve çizilmiştir.
Fiyat manipülasyonlarının, düzenlendiği bendde, suç tanımı yapılırken de, yabancı ülke
lerin mevzuatları ve uygulamaları dikkate alınmış ve Türk Ceza Kanununun 358 inci maddesi
ile bir senteze ulaşılmıştır. Türk Ceza Kanunundaki hüküm, yapıldığı dönemin koşullarına uy
gun bir yapıya dayanmakta olup, genel olarak getirilen hüküm ise, sermaye piyasasının özel
liklerine uygun ve geniş kapsamlıdır. Amaç, yatırımcıların aldatılarak, haksız kazanç temin
edilmesini önlemektir.
47 nci maddeye eklenen bir diğer bend ile de, fiyat manipülasyonlarına paralel olarak,
sermaye piyasası araçlarının fiyatını olumsuz biçimde etkileyerek, piyasada dürüstlüğü bozan
bazı fiiller, cezai müeyyideye bağlanmıştır.
Ekonomik suçlarda, verilecek cezaların da ekonomik olması ilkesinden hareketle, hapis
cezasını gerektiren fiillerin kapsamı dar tutulmuş, daha önce hapis cezasını gerektiren bazı fi
iller, sadece para cezasının öngörüldüğü (B) bendine kaydırılmıştır.
öte yandan cezalarda caydırıcılığı temin için, Türk hukukunda sık sık görülen bir uygula
maya yer verilerek, para cezasının hesabında, temin edilen menfaatle bağlantı kurulmuş ve fi
illerin tekrarı halinde cezaların artırılması hükme bağlanmıştır.
Madde 35. — Taslakta yer alan önceki hükümlerle Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan
ortaklık ve kuruluşların kapsamı genişlediğinden, 48 inci maddede kapsam genişletilmiş ve suç
konusu evrakın sınırı, Kanunun diğer hükümleriyle bütünlük sağlanması amacıyla, sermaye
piyasası araçları ile çizilmiştir.
Madde 36. — Bu maddede yapılan değişiklik ile, bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cum
huriyet Savcılığına başvurarak kovuşturma yapılması talebinde bulunulmasında, Kurul yetkili
kılınmış olup, Kurul bu başvuru ile müdahil sıfatını kazanmaktadır.
. Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki ortaklıklar ve kuruluşlar ile
sermaye piyasası kurumlarının her türlü işlem ve faaliyetleri Kurul gözetim ve denetiminde ya
pılmaktadır. Ortaklık, kuruluş ve kurumların yetkili ve/veya sorumlularının Kanunu ihlal eden
fiillerinin cezalandırılmasında, ortaklık ve kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerini titizlikle
izleyen, inceleyen ve denetleyen Kurulun rolü ve önemi büyüktür. Kanun kapsamı ve Kurul de
netimindeki ortaklık ve kurumlardaki yetkili ve sorumlulukların kovuşturulmasında Kurulun
yetkili kılınması adalet mekanizmasının daha süratli, doğru ve en iyi şekilde işlemesini sağla
yacaktır.
Madde 37. — Bu madde ile, bankaların, sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları halin
de, sadece bu faaliyetleri ile sınırlı olarak Sermaye Piyasası Kanununa tabi olacaklarını düzen
leyen, Kanunun 50 nci maddesi (a) bendi değiştirilerek, bankaların kendi ihraç ettikleri serma
ye piyasası araçlarının halka arz edilmesi halinde de bu Kanun hükümlerine tabi olacakları
hükme bağlanmıştır. Ancak fiilî halka arzın söz konusu olmadığı hallerde, salt ortak sayısı
itibariyle Kanuna tabiyet öngörülmemektedir.
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Sermaye Piyasası Kanununun getirdiği genel ilke ve prensipler çerçevesinde, söz konusu
şartları haiz bankaların sadece sermaye piyasası kurumu faaliyetleriyle sınırlı olmayıp, kendi
ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmesi halinde Sermaye Piyasası Kanu
nuna tabi olmaları, sermaye piyasasında bütünlüğü sağlamaktadır. Gerçekten, bankaların, ser
maye piyasası araçlarının halka arzında Kurul kaydına alınma, halka arz prosedürüne uyma,
sermaye artırımlarında tam ödeme yükümlülüğüne ve satış taahhütnamesine tabi olma, pay
sahiplerini kâr payı açısından koruyan birinci temettü düzenlemeleri gibi Kanunun öngördüğü
mükellefiyetlerin dışında tutulmalarının, sermaye piyasasının bütünlüğünü bozmasının yanısıra; Kanun kapsamına girmemeleri, kayıtlı sermaye sistemine geçme, yönetim kurullarına bazı
yetkiler bırakabilme gibi yeni Kanunun öngördüğü bir takım kolaylıklardan da yararlanma
maları şeklinde kendileri açısından olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır.
öte yandan Kanun değişikliği tasarısında, sermaye piyasası faaliyetinde bulunacak kuru
luşlar yeknesak bir rejime tabi tutulduğu için, bu hükümlerin bir bütün halinde sağlıklı biçim
de uygulanmasını teminen, bankaların sermaye piyasası faaliyetlerini, bankacılık işlemlerin
den ayrı olarak yürütmeleri öngörülmüştür. Bununla birlikte bankaların hukukî statüleri ve
özel mevzuatları gözönünde bulundurularak, bu konuda yapılacak düzenlemelerde T.C. Baş
bakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması hükme bağlanmış
tır. Aynı şekilde bankaların temettü dağıtım esaslarını belirleme yetkisi ilgili oldukları Bakan
lığa tanınmış, özel mevzuatlarındaki kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, malî tablo ve ra
por standartlarına ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Son muafiyetin kapsamına sigorta şir
ketleri de alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ile özel yasalar arasında doğabilecek çatışmalar
önlenmek istenmiştir.
Madde 38. — Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin iki numaralı fıkrasının ikinci ben
dinde yeralan faiz ve,her ne ad altında olursa olsun bir ivaz taahhüt edilmediğine bakılmaksı
zın menkul kıymetlerin ibrazında veya belli bir sebeble geri alınacağı taahhüdünü içeren belge
ler eşliğinde satılmasının mevduat kabulü hükmünde olmasına ilişkin cümle kaldırılmaktadır.
Madde 39. — a) 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 8, 41, 42,
43, 44 üncü maddeleri ile geçici 1, geçici 2 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, geçici 3,
4 ve 5 inci maddeleri,
b) Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 14.1.1982 tarih ve 35
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 13.9.1982 tarih ve 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Eklenen 28, 29, 30 ve 34 üncü maddeleri, yürürlükten kaldırılmaktadır*
Geçici Madde 1. — Sermaye Piyasası araçlarını kayda almaya ilişkin hükümlerin, Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihraç ve halka arz başvurularında uygulanması ön
görülmektedir.
Geçici Madde 2. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kuruldan (A) serisi Borsa Ban
kerliği Belgesi alan aracı kurumların, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinde; (B) serisi Borsa Bankerliği Belgesi alan aracı kurumların ise aynı fıkranın (b)
bendinde düzenlenen faaliyetlerde bulunma ve borsa üyelik hakları saklı tutulmakta, ancak
bu aracı kurumlar sahip oldukları borsa bankerliği belgelerini; Kanunun yürürlüğü tarihinden
itibaren 6 ay içinde Kurula başvurarak, yetki belgeleriyle değiştirmek zorunluluğu getirilmek
tedir.
• ,.
Madde 40. — Yürürlük Maddesidir.
Madde 41. —Yürütme Maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 64)

— 18 —
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/377
Karar No. : 33

21.4.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 27.3.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan "Sermaye Piyasası kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başkanlıkça 10.4.1992 tarihinde
Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 20.4.1992 tarihinde yaptığı 34 üncü Bir
leşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Tansu Çiller'in başkanlığında, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ser
maye Piyasası Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, ülkemizde sermaye piyasasının yapılaşmasında atılan ilk adım olan Serma
ye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, gerek uygulamadan gerekse Kanu
nun yapısından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmış, 1981 yılında günün koşulları gözeti
lerek hazırlanan ve artık sermaye piyasalarımıza yeterli gelmeyen, bir anlamda işlevini tamam
lamış bulunan Sermaye Piyasası Kanununun yenilenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.
öte yandan, sermaye piyasalarımız gelişmekte olan piyasa hüviyetinden çıkarak, gelişmiş
yerel piyasa hüviyetini kazanmaya doğru giden bir aşamaya gelmiştir. Bu aşamada yapılacak
çalışmaların, geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir yer tutacağı açıkça görülmektedir.
Tasarı ile;
— Eksik piyasaların tamamlanması, piyasanın kendi dinamikleri ve yaratıcı gücünün ha
rekete geçirilmesi, kamuyu aydınlatma sisteminin güçlendirilmesi,
-T- Şeffaf bir piyasa ortamının temin edilmesi, sistemin işleyiş kurallarının açıklıkla belir
lenerek olası iktisadî ve malî suçlara karşı gereken tedbirlerin getirilmesi,
— İstenmeyen gelişmeleri takip edebilmek ve gelişebilecek olaylara anında müdahale ede
bilmek için erken uyarıya dayalı bir piyasa gözetim sisteminin tesis edilmesi,
— Yeni kurumsal yatırımcı türleri ile piyasanın talep yönünün desteklenmesi, yeni malî
araç türleri ile plasman imkânlarının ve giderek tasarruf imkânlarının genişletilmesi,
— Bankalara ve bankacılık işlemlerine dayalı malî sistemimizde ihtisas kurumlarının yay
gınlaştırılarak kurumlar arası rekabetin teşvik edilmesi,
öngörülmektedir.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Sermaye Piyasası Kanununun ekonomi
nin temel kanunlarından birini teşkil ettiği, anılan kanunun günün şartlarına uymayan, geliş
meyi önleyici hükümlerini değiştiren bu tasarının, uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir düzenle
me olduğu, Sermaye Piyasasının gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik -yetki maddeleri
dışında- yapılan değişiklik ve düzenlemenin olumlu görüldüğü, ancak Sermaye Piyasası Kuru
luna verilen yetkilerin çok geniş olduğu ayrıca, halka açılmada tasarrufçunun nasıl korunaca
ğı ve "içerden bilgi edinme"nin nasıl önleneceği gibi soru, görüş ve eleştiriler dile getirilmiştir.
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Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; Sermaye Piyasası Kanununun 1981'den bu ya
na geliştirilemediği, günün şartlarının gerisinde kaldığı, ülkemizin en önemli sorununun "kay
nak sorunu" olduğu, borçlanmada artık limitlere varıldığı, 100 trilyona varan bir iç borç bu
lunduğu, borç artırımına gidilemeyeceği, çok kapsamlı bir çalışma ile hazırlanmış olan bu ta
sarının iç ve dış kaynak sağlanmasının yanı sıra, bozulan gelir dağılımının düzenlenmesinde
ve yatırımların hızlandırılmasında da etkili olacağı Sermaye Piyasası Kuruluna çok fazla yetki
verilmediği hatta yetkilerinde büyük ölçüde daralma olduğu, bazı yetkilerin Kuruldan alındığı
mesela "izin" yerine "beyan" sisteminin getirildiği, halka açılmalarda fiyat tespitinde Kuru
lun müdahalesi bulunmadığı, tasarı ile tasarrufçuyu koruyucu bağımsız denetim kurumlarının
getirildiği, bunların kamuyu aydınlatacağı, ancak riski tamamen önlemenin mümkün olmadı
ğı, "içeriden bilgi edinme"yi cezalandıracak müeyyideler getirildiği, hiç kimsenin hem bu işin
bilgisine sahip olup hem de bu bilgiyi kullanarak menfaat sağlamasına müsaade edilemeyece
ği, bu gibi durumlarda para cezasının yanı sıra hapis cezasının da söz konusu olduğu belirtilmiştir.
Yapılan bu görüşmelerden sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının;
— Çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 7 nci
maddesinin 2 nci fıkrasındaki aracı kuruluşların izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin ger
çeği yansıtması hususunda kendilerinden beklenen özeni gösterdikleri hakkındaki ispatlama
zorunluluğu ile ilgili hüküm ispatlama zorunluluğunun aracı kuruluşlara suç isnad eden tara
fından yerine getirilmesi gerektiği görüşünden hareketle metinden çıkarılmış, ayrıca zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için aracı kuruluşlara da müracaat "edilebileceğine" dair
hüküm "edilir" şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle,
— Çerçeve 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen "Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler" başlıklı 13/A maddesi; Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin ihraç limitinin Kanu
nun 13 üncü maddesinde yer alan tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitlerine tabi
olmayacağına açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle,
— Çerçeve 17 nci maddesi ile değiştirilen 2499 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci
fıkrası, tecrübe süresi açısından, tasarıda yer alan ancak mevcut uygulamada bulunmayan "...
en az on yıllık..." ibaresi fıkra metninden çıkarılmış ve finans ve mühendislik dallarında tecrü
be sahibi olanları da fıkra kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde bu deği
şiklikle,
— Çerçeve 34 üncü madde ile değiştirilen 2499 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (A) ben
dinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "... amacıyla kullanarak..." ibaresinden sonra gelen
virgül, ifadeyi düzeltmek amacıyla kaldırılarak '... bertaraf etmek,..." ibaresinden sonra kul>

•

•

•

lanılmış, ikinci fıkrası; birinci fıkranın (A) ve (B) bentleri uyarınca verilecek ağır para cezaları
nın üst sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından
az olamayacağı şeklinde yeniden düzenlenmiş, ayrıca üçüncü fıkrasında yer alan "... verilen
para cezaları..." ibaresi verilen cezaların para cezası ile sınırlı kalmasını önlemek amacıyla "...
verilen cezalar ..." şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle,
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— Çerçeve 37 maddesi ile değiştirilen 2499 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (a) fıkrası
nın 1 inci bendinde yer alan'"... bu Kanuna tabiyet hükümleri, ..." ibaresi, ifadeyi düzeltmek
amacıyla "... Kanun hükümleri ..." şeklinde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü bentleri ban
kaların sermaye piyasası mevzuatı önündeki konumlarına açıklık getirilmesi amacıyla yeniden
düzenlenmiş ve madde bu şekliyle,
— 39 uncu maddesinin (b) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 35 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 28,29, 30 ve 31 inci maddeler
"Ek Madde" olduğundan, anılan fıkraya '..eklenen ..." kelimesinden sonra gelmek üzere "...
Ek ..." kelimesi ilave edilmiş ve madde bu değişiklikle,
Kabul edilmiştir.
Tasarının; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 40 ve 41 inci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz ayrıca, yapılan düzenlemenin ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağlaya
cağı katkılar ile kamuoyunun beklentilerini de dikkate alarak, tasarının İçtüzüğün 53 üncü mad
desi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkanvekili
irfan Gürptnar
Kırklareli
Kâtip
Haydar Oymak
Amasya
Üye
Mehmet Nedim Budak
Ankara
İmzada bulunamadı.
Üye
Melih Pabuççuoğlu
Balıkesir
Üye
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Üye
Nevfel Şahin
Çanakkale
Üye
M. Halûk Müftüler
Denizli
Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Sözcü
Mahmut Oztürk
Aksaray
Üye
Halil Demir
Aksaray
Üye
Hüseyin Balyalı
Balıkesir
Üye
Zeki Ergezen
Bitlis
İmzada bulunamadı.
Üye
Yılmaz Ovalı
Bursa
Üye
Adnan Keskin
Denizli
Üye ,
Mehmet Donen
Hatay
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Üye
Rüştü Kâzım Yücelen
içel
imzada bulunamadı.
Üye
Timurçun Savaş
Adana
Üye
Rıfat Serdaroğlu
İzmir •
Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
İmzada bulunamadı.
Üye
Ekrem Pakdemirli
Manisa
imzada bulunamadı.
Üye
Hasan Peker
Tekirdağ
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Üye
Namı Çağan
istanbul
• Üye
Adnan Kahveci
istanbul
Üye
Alaettin Kurt
Kocaeli
Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya
Üye
Refaiddin Şahin
Ordu
Üye
Kamer Genç
Tunceli
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Sermaye Piyasası Kanununda Değişildik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 28.7.1981 tarihli, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 2 nci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
''Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzt ve satışı, bunları ihraç veya hal
ka arz edenler, bu Kanun'un 40'ıncı maddesi çerçevesinde borsalar ve teşkilatlanmış diğer pi
yasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve Sermaye Piyasası Kurulu
bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka jırzedilmeyen hisse senedi ihraçları bu Kanun kapsamı dışındadır"
MADDE 2. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) (h) (i) ve (j) bendleri eklen
miştir.
"b) Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
Menkul Kıymetler : Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatı
rım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibare
leri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca be
lirlenen evraktır. Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikalan bundan müs
tesnadır.
c) thraç ve Halka Arz :
İhraç : Bu Kanunun uygulanmasında ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tara
fından çıkarılıp, halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satışıdır.
Halka Arz : Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrı
da bulunulmasını: halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi
ni; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini;
bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının ve
ya hisse senetlerinin satışını ifade eder."
"g) Halka Açık Anonim Ortaklık : Bu Kanunun uygulanmasında halka açık anonim
ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş olan veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.
h) îhraçcı: Anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil
kamu iktisadî teşebbüsleri, mahallî idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faali
yet gösteren kuruluş, idare ve işeletmelerdir.
i) Aracı Kuruluşlar : Aracı kurumlar ile bankaları ifade eder.
j) İlgili Bakan ve ilgili Bakanlık : Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı
ve Devlet Bakanlığıdır."
•
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MADDE 3. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II nci Bölüm başlığı ve 4 üncü !
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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"BÖLÜM II
Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı, Halka Arzı Ve Satışı"
"Kurul Kaydına Alınma
Madde 4. — İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydetti
rilmesi zorunludur.
Genel ve katma bütçeli idareler ve T.C. Merkez Bankasınca ihraç olunacak sermaye piya
sası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunlu değildir. Ancak bu ihraçlar hakkında Kurula
bilgi verilir.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satı
lamaz."
MADDE 4. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
'Kurula Başvuru ve inceleme
Madde 5. —«•. Kurula kayıt başvurusuna Kurulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir.
Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir sürede tamam
lanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvurular düşer.
İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yan
sıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru ko
nusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir.
Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için veri
len süreler hesaba katılmaz."
MADDE 5. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Halka Arzın Şekli
Madde 6. — Sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede
yer alır. İzahnamede bulunması gereken bilgiler Kurul tarafından belirlenir. Sermaye piyasası
araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Halkın
sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve
ilanların esasları Kurul tarafından belirlenir.
İlânlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği gi
bi Kurul kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya
dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nitelikte gördüğü reklamları yasaklar."
' MADDE 6. -—2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir,
,
"Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Salısı
, Madde 7. — Sermaye piyasası araçlarının halka satışı izahnamede gösterilen esaslar ve
belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Kurul, pay sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını ko
rumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya satışının gerektiğinde satın alma
taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını; sermaye artırımlarında kullanılTürkiye Büyük Millet Meclisi

, (S. Sayısı : 64)

— 25 —
(Plan ve Bütçe,Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) v

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmişin

MADDE 6. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Salısı
Madde 7. — Sermaye piyasası araçlarının halka satışı izahnamede gösterilen esaslar ve
belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Kurul, pay sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını ko
rumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya satışının gerektiğinde satın alma
taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını; sermaye artırımlarında kullanılTürkiye Büyük Millet Meclisi
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mayan rüçhan haklarına tekabül eden payların, piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde
olması halinde, bunların primli fiyattan satılmasını isteyebilir.
tzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraçcılar tarafından müştereken imzalanır. Bu
belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur.
Ancak, kendilerinden beklenen özeni gösterdiklerini ispatlayamayan aracı kuruluşlara da za
rarın ihraçcılar tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir.
Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak, nakden ödenmesi şarttır.
Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların kendileri tarafından tamamen satın alınacağı
ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar arasından Kurulca
belirlenenler tarafından ortaklığa karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda sa
tılamayan payların kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar tarafından satın alınıp bedel
lerinin nakden ödenmesini de kapsar.
Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak esas sermaye sis
temini kabul etmiş anonim ortaklıklar, sermaye arttırımının tescilini takip eden en geç otuz
gün içinde hisse senetlerini alıcılara teslim ederler. Nama yazılı hisse senetleri için bu süre dok
san gündür. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış
esnasında alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk Ticaret
Kanununun 395 nci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Satışı yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.
Kurul Sermaye Piyasası araçlarının halka satışında, küçük tasarruf sahiplerinin bunları
almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve sa
tışı yapanlardan isteyebilir. Kurul, halka arzlarda dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda
küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle satın almasını temin edecek düzenlemeler yapmaya yetkilidir."
MADDE 7. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapan ihraçcılar veya aracı kuru
luşlar satış süresinin bitiminden itibaren altı iş günü içerisinde, satışın sonucu hakkında, Ku
rula bilgi vermekle yükümlüdürler."
MADDE 8. -— 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"tzahname ile halka açıklanan konulardaki değişikliklerin, ilgili ihraçcılarca en geç on
gün içinde Kurula bildirilmesi zorunludur."
MADDE 9. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun üçüncü bölüm başlığı ile 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"BÖLÜM III
Ihraçcılara ve Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümler"
"Genel Olarak :
Madde 11. — İhraçcılar faaliyet ve niteliklerine uygun sermaye piyasası araçları ihracı su
retiyle, ulusal ve uluslararası, sermaye piyasalarından, fon toplayabilirler.
Pay sahibi sayısının lOO'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim or
taklıkların hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortak
lık hükümlerine tabi olurlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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mayan rüçhan haklarına tekabül eden payların, piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde
olması halinde, bunların primli fiyattan satılmasını isteyebilir."
"Izahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraçcılar tarafından müştereken imzalanır. Bu
belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur.
Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara taz
min ettir ilemeyen kısmı için müracaat edilir.
Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.
Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların kendileri tarafından tamamen satın alınacağı
ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar arasından Kurulca
belirlenenler tarafından ortaklığa karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda sa
tılamayan payların kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar tarafından satın alınıp bedel
lerinin nakden ödenmesini de kapsar.
Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak esas sermaye sis
temini kabul emiş anonim ortaklıklar, sermaye artırımının tescilini takip eden en geç otuz gün
içinde hisse senetlerini alıcılara teslim ederler. Nama yazılı hisse senetleri için bu süre doksan
gündür. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış es
nasında alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk Ticaret Ka
nununun 395 inci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Satı
şı yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.
Kurul sermaye piyasası araçlarının halka satışında, küçük tasarruf sahiplerinin bunları
almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklıktan ve sa
tışı yapanlardan isteyebilir. Kurul, halka arzlarda dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda
küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle satın almasını temin edecek düzenlemeler yapmaya yet
kilidir."
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 8 . —- Tasarının,8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Kurul, bu Kanuna tabi ihraçcıların kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piyasası araçlarının
herhangi bir şekilde halka satıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde kurula bil
dirmek zorundadırlar. Denetçiler, bu durumu öğrendikleri tarihte, ihraçcının yönetim organı
na bildirmekle yükümlüdürler.
Bu madde kapsamına giren ihraçcılardan, anonim ortaklık niteliğini haiz olmayanlar, ser' maye piyasası araçlarını halka arz etmeyenler, aktif toplamı Kurulun belirleyeceği miktardan
az olanlar veya diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç veya halka arz edenler kurulca bu kanu
na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen muaf tutulabi
lirler. işbu muafiyet şartları ile ihraçcıların Kurul kaydından çıkma veya çıkarılma esasları teb
liğlerle belirlenir.
Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde, ulusal veya uluslararası piyasalarda tedavülü ko
laylaştırmak amacıyla, depo edilen menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, onlara
özdeş hamiline yazılı "depo edilen menkul kıymet sertifikaları" çıkarılabilir.
Nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalar
da işlem gören hisse senetleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi uygulanamaz.
MADDE 10. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Kurulca belirlenecek miktardan
az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilme
si zorunludur. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.
Yönetim kurulunun dördüncü fıkrada belirtilen hususlara aykırı kararları aleyhine, yöne
tim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri kararın ilanından itibaren
30 gün içinde anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde iptal davası
ı açabilirler. Bu halde, Türk Ticaret Kanununun gene| kurul kararlarının iptaline ilişkin 382,
383 ve 384 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, davanın açıldığım öğrendiği
tarihten itibaren 10 gün içinde durumu Kurul'a bildirmekle yükümlüdür.
Bu madde uyarınca esas sözleşme ile tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan
kararlar, Kurul'un belirleyeceği usuller dairesinde ilan edilir.
Anonim ortaklıklar, Kurul'dan izin almak suretiyle,kayıtlı sermaye sisteminden çıkabile
cekleri gibi bu sisteme alınmada aranan nitelikleri yitirmeleri halinde, Kurul tarafından sis
temden çıkartılırlar."
MADDE 11. — 2499 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Tahvil veDiğer Borçlanma Senetleri ihracı
Madde 13. — Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piya
sası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Kurula gönderilen bağımsız
denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile ge
nel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek ekçelerin ve yeniden değerleme değer
artış fonunun toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
Mahallî idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, ida
re ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadî teşebbüsTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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lerinin tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç limitleri Ba
kanlar Kurulunca belirlenir. Bu durumda, özel kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz.
Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç limitleri ile
Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinde tespit edilmiş olan anonim ortaklıkların çıkara
bilecekleri tahvil miktarına dair sınırlar gerektiğinde Bakanlar Kurulü'nca genel olarak veya
sektörler itibariyle arttırılabilir.
Hazine garantisini ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitlerine uyulmaz.
Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri tama
men satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye pi
yasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılmaz.
Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi, esas
sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424
üncü maddeleri uygulanmaz."
MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 13 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.
"Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
MADDE 13/A — Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek "Varlığa Dayalı Men
kul Kıymetler" ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösteri
lebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerlendirme ilke ve esasları, nitelikleri Kurul
tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
MADDE 13. -— 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 14 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.
"Oydan Yoksun Paylar
MADDE 14/A —- Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla,
kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar, ihraç edebilir ve bunları temsil eden
hisse senetlerini halka arz edebilirler.
Oydan yoksun payların ihracı ve bunların ve sermaye içindeki oranı bu payları temsil edi
len hisse senetlerine kâr payı dağıtımında tanınacak imtiyazın mahiyeti ve oranı, senetlerin şe
kil, kapsam ve türü, kâr payı imtiyazı dışındaki pay sahipliği haklarında tanınabilecek diğer
imtiyazlar ve bunların kullanım esasları ile bu senetlerin halka arz, satış şart ve usulleri Kurul
tarafından belirlenir."
MADDE 14. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesinin başlığı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir.
Thnettü ve Bedelsiz Payların Dağütm Esasları"
"Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihin
deki mevcut paylara dağıtılır."
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MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 13 üncü maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.
"Varltğa Dayalı Menkul Kıytneüer
MADDE 13/A — Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek "Varlığa Dayalı Men
kul Kıymetler" ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösteri
lebilecek alacak ve varlık türleri ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, nitelikleri Kurul tara
fından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında 13 üncü maddede belirtilen limitler uygulan
maz."
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 64)

— 32 —
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
MADDE 15. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Muhasebe, Malî Tablo ve Rapor Standartları, ilan, Bağımsız Denetleme
Madde 16. — thraçcilar ve sermaye piyasası kurumlan, konsolide olanlar dahil kamuya
açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek malî tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak
şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle
düzenlemekle yükümlüdürler.
thraçcilar ve sermaye piyasası kurumlan düzenleyecekleri malî tablolardan Kurulca belir
lenenleri daha önce kurulmuş ve bu Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca kurulan
bağımsız denetleme kuruluşlarına, bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma
ilkesine uygunluğu bakımından inceleterek bir rapor almak zorundadırlar.
Kurul, halka arzda, kayıtlı sermaye sistemine geçişte, bu Kanun kapsamındaki anonim or
taklık ve sermaye piyasası kurumlarının tasfiyesi, devri, birleşmesi ve nevi değiştirmelerinde
bağımsız denetim raporu isteyebilir.
Bağımsız denetleme kuruluşları, denetledikleri malî tablo ve raporlara ilişkin olarak ha
zırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlar
dan hukuken sorumludurlar.
Kurulca düzenlenmesi öngörülen malî tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olun
ması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula
gönderilir ve kamuya duyurulur."
,
<
MADDE 16. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 16 ncı maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.
"Kamunun Aydınlatılmasında Özel Durumlar
MADDE 16/A — Halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağ
lamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunul
masında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenmesinde veya ortaklığın
pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el değiştirmelerinde, ser
maye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli
olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını
sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar.
Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklık
ların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin % 10 veya daha faz
lasına sahip ortakları, malik oldukları anonim ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak,
Kurulun kamuoyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar
dahilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yükümlüdürler."
MADDE 17. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
"Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların, yüksek öğrenim görmüş ve iktisat, mali
ye, hukuk, bankacılık ve işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az on yıllık tecrü
be sahibi olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası
nın, 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bendlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur."
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MADDE 15.—Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların, yüksek öğrenim görmüş ve finâns, ikti
sat, maliye, hukuk, bankacılık, işletmecilik ve mühendislik dallarından birinde veya birkaçın
da tecrübe sahibi olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A
bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı fıkralarında belirtilen şartları taşımaları zorunludur."
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MADDE 18. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Görev ve Yetkiler
"Madde 22. — Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
a) Bu Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz
ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek,
b) ihraç veya halka arzolunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve ka
mu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici ola
rak durdurmak,
c) Ihraçcıların alacaklarına ve duran varlıklarına dayalı olarak çıkaracakları varlığa da
yalı menkul kıymetlerin şartlarını, ihraç ve halka arz esaslarını ve tabi olacakları sair hususları
düzenlemek, gerektiğinde münhasıran varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile iştigal eden ge
nel finans ortaklıkları ile risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve
risk sermayesi yönetim şirketlerini denetlemek.
d) 1.6.1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre, denetlemeye yetkili olanların sermaye piya
sasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturacakları kuruluşlara ilişkin
kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını, bu şartlara uyan sermaye piyasasında bağımsız denet
leme yetkili kuruluşları listeler halinde ilan etmek,
e) Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, ge
nel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü malî tablo ve raporlar ile bunların bağımsız
denetimlerinin, sermaye piyasası.araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirküle
rin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esas
larını tespit ve bu konularda tebliğler yayımlamak,
f) Bu Kanuna tabi ıhraçcıların, 50 nci maddenin (a) bendi hükümleri çerçevesinde ban
kaların, sermaye piyasası kurumlarının ve borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların faaliyet
lerinin bu Kanuna, Kurul yönetmelik, tebliği ve kararlarına ve sermaye piyasaları ile ilgili diğer
mevzuata uygunluğu gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek, izlemek ve denetlemek,
g) Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, yanıltı
cı ilan ve reklamları yasaklamak,
h) Bu Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi edilen malî tablo ve raporları, bağım
sız denetleme raporları ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında ihraçcı ve kurum denetçilerinden veya bağımsız denetçilerden ayrıca rapor istemek, elde ettiği so
nuçları değerlendirerek, Kanunda belirtilen gerekli tedbirleri almak,
i) Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında genel hükümler çerçevesinde ve
kaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek, '
j) Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı
vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak
kurumların kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek, izlemek ve de
netlemek,
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MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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k) Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve satımını/ilgili sözleş
meleri ve bu sözleşmelere ilişkin piyasa işlem kurallarını düzenlemek ve bu işlemlerle ilgili faa
liyet ilke ve esaslarını belirlemek,
I) Menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke
ve esasları belirlemek ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası'nın görüşü
alınmak suretiyle kredili menkul kıymet işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak,
m) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı
konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yapmak,
n) Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması veya kaydi değer haline getirilmesi
ve derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemek,
o) Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin ku
ruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek,
p) ilgili Bakanca istenecek incelemeleri yaprrçak; çalışmaları hakkında ilgili Bakana ra
por vermek; sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak.
MADDE 19. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 28 inci maddesinin (b) bendi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhraçcılar bu fona, Kurulca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının
ihraç değerinin binde üçü tutarında Ücret yatırmak zorundadırlar. Bu oran gerektiğinde Ba
kanlar Kurulunca azaltılabilir."
MADDE 20. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun V inci bölüm başlığı ve 30 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"BÖLÜM V
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VE SERMAYE PİYASASI KURUMLARI"
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Madde 30. — Bu Kanun kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetleri;
a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halk arz yoluyla satı
şına aracılık,
b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım saümı,
c) Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı
vadeli işlem sözleşmesi yapılmasına aracılık,
d) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
e) Yatırım danışmanlığı,
f) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliğidir.
Aracılık, sermaye piyasası araçlarının 31 inci madde çerçevesinde yetkili kuruluşlar tara
fından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım
satımıdır. Vadeli işlem sözleşmelerinin yapılmasına aracılık da bu hüküm kapsamındadır.
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MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Tasarının 20 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 21. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Faaliyet izni

<

Madde 31. — Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin al
maları zorunludur. Faaliyet ve aracılık türleri itibariyle başvuru ve izin esasları Kurulca düzen
lenir. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet ve aracılık türü için Kurulca
izin verilebilir. 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sermaye piya
sası faaliyetleri münhasıran aracı kuruluşlarca yürütülür.
tzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren Yetki Bel
gesi verilir. Yapılabilecek sermaye piyasası faaliyetleri ve aracılık türleri itibariyle yüklenilebilecek sorumluluğun azami sınırına ilişkin esaslar Kurulca düzenlenir.
Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bu
lundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar.
Sermaye piyasası kurumlarında, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmekle görevlendiri
lecek personelde aranacak asgarî şartlar Kurulca belirlenir."
MADDE 22. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 32 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Sermaye Piyasası Kurumlan
Madde 32. — Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek "Sermaye Piyasası Kurumlan"
aşağıda gösterilmiştir :
a)
b)
c)
d)

Aracı Kurumlar,
Yatırım Ortaklıkları,
Yatırım Fonları,
Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar."

MADDE 23. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 33 ttncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Aracı Kurumların Kuruluş Şartlan
Madde 33. — Aracı kurumların kuruluşlarına Kurulca izin verilebilmesi için,
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüzkızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülükleri
nin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
gerekir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 64)

— 39 —
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Tasarının 22 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 24. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
'Aracı Kurum ve Bankaların Faaliyet Şartları
Madde 34. — Aracı kurum ve bankaların faaliyet izni alabilmeleri için, 30 uncu madde
nin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetlerden en az birinde bulunmak üzere
Kurula başvurmaları şarttır. Aracı kurum ve bankalar, Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde,
izin almak şartıyla, diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunabilirler.
Borsada işlem yapacak aracı kurum ve bankaların ilgili Borsadan Borsa Üyelik Belgesi
almaları zorunludur.
Aracı kurumların faaliyet ve merkez dışı örgütleri ile ilgili ilkeler Kurulca belirlenir. Mer
kez dışı faaliyette bulunacak aracı kurumlara Kurulca izin verilir."
MADDE 25. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
'Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Kapsamı

. '

Madde 35. — Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer
kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu portföy
ler rriüstakilen bu unsurlardan oluşabileceği gibi, karma da olabilir.
Bu ortaklıkların kuruluş izni alabilmeleri için 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) ben
dinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurmaları şarttır.
Yatırım ortaklıklarının portföy işletmek dışında yapabilecekleri faaliyetler Kurulca düzenlenir."
MADDE 26. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. /
"kıtırım Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet Şartları
Madde 36. — Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için; •
a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması,
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
.
f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüzkızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülükleri
nin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
gerekir.
Yatırım ortaklıklarının, portföylerinde bulunduracakları kıymetler itibariyle türleri, de
ğerleme esasları, portföy sınırlamaları, yönetim ilkeleri, kâr dağıtım esasları, saklama usul ve
esasları, tabi olacakları yükümlülükler ve tasfiye ile sona ermelerine ilişkin esaslar Kurul tara
fından belirlenir."
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MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 27. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
<f
Yatmm Fonları
Madde 37. —• Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında topla
nan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına
göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işlet
mek amacıyla kurulan malvarlığına Yatırım Fonu adı verilir.
Fonun tüzel kişiliği yoktur; ancak malvarlığı kurucunun malvarlığından ayrıdır. Kurucu,
fonu, yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yöne
tir veya yönetimini denetler. Fon varlığının korunması ve saklanmasından kurucu sorumludur.
Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda ve ilgili mevzuatta hü
küm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun Vekâlet Akdi hükümleri uygulanır.
\atırım fon ve yatırım ortaklığı portföylerinde bulunan taşınmazlarla, taşınmaza dayalı
senetlerin tescil, şerh ve diğer tapu işlemlerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte be
lirlenir."
MADDE 28. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
'Yatırım Fonları Kuruluş ve Faaliyet Şartlan
Madde 38. — Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun Yatırım Fonu içtüzüğünü hazırlaya
rak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kuru
la izin için başvurması zorunludur. Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere
Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alınır.
Fon yönetimi ve saklama hizmetlerinin farklı kurumlarca yürütülmesine Kurul tarafın
dan karar verilebilir.
Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yar
dım sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar
dan, Kurulun tebliğle belirleyeceği esaslara uyanlar Yatırım Fonu kurabilirler.
Kurul,
a) Fonun kuruluşu, fonun asgarî tutarı, fon türleri itibariyle portföylerde bulundurula
bilecek kıymetleri ve portföy sınırlamaları, değerleme esasları, fon kârının tespiti ve dağıtımı
, ile fonun faaliyet ve yönetim ilkelerini, birleşmesini, sona ermesini ve tasfiyesini,
b) Fon içtüzüğünün, yönetim ve saklama sözleşmelerinin düzenlenmesini, kapsamını,
değiştirilmesini, tescil ve ilanını, katılma belgelerinin değerine, ihraç ve geri satın alma fiyatla
rının hesaplanmasına ve ilanına, alım satım ilkelerine ilişkin esasları,
belirler.
Fon mal yarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tarafından hacze
dilemez.
'
Fon kurucusu veya yöneticisinin iflası veya tasfiyesi halinde Kurul gerekli tedbirleri alma
ya yetkilidir."
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MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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; MADDE 29. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdak şe
kilde değiştirilmiştir.
"Diğer Sermaye Piyasası Kurumlan
Madde 39. — Sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi ve bunlan
ihraç eden ortaklık ve kuruluşlarla sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan ku
ruluşlar; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine ge
tiren şirketler ve ortaklık ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek münhasıran bu Kanu
nun 13/A maddesinde belirlenen varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla teşkil
edilen genel finans ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezleridir.
MADDE 30. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar

,

Madde 40. — Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında ya
zılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermâye piyasası araçları
nın güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağla
mak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz
kurumlardır.
Borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçeleri ve personel kadro
ları yönetim kurullarının teklifi üzerine genel kurullarınca kesinleştirilir.
Kurul, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı diğer teşkilatlanmış piya
saların kuruluşuna ve bunların güven, açıklık ve kararlılık içinde faaliyet göstermesinin sağ
lanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Kurul, borsaların ve sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı teşkilatlan
mış diğer piyasaların izleme ve denetim merciidir."
MADDE 31. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 40 inci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 40/A maddesi eklenmiştir.
"Kambiyo ve Kıymetli Madenler Borsaları
MADDE 40/A — Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların ça
lışma esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek
bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık
yetkilidir."
MADDE 32. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Denetime Yetkililer
Madde 45. — Bu Kanun kapsamındaki ihraçcılar, sermaye piyasası kurumları ve kişilerin
bu Kanundan doğan işlem ve hesapları Kurulca görevlendirilecek Kurul uzmanları tarafından
denetlenir. İlgili Bakan tarafından da gerektiğinde bu denetlemeler yaptırılabilir.
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MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Denetimle görevlendirilenler, bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hü
kümlerinin uygulanmasını ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini birinci fıkrada belirtilen
ortaklık, kuruluş, kişi ve kurumlar nezdinde denetlemeye, görevleriyle ilgili gerekli görecekleri
bilgi ve belgeleri istemeye^gerekli tutanakları düzenlemeye, bunların işlem ye hesaplarının Ka
nuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunu ve denetlenen ortaklık, kuruluş, kişi ve kurum
larla ilişkili diğer gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını da Kanunun uygulanmasıyla
sınırlı olarak incelemeye yetkilidirler.
Bu madde kapsamına giren ihraçcılar, kişi ve kurumlar görevliler tarafından istenecek her
türlü bilgiyi, işlem ve belgelerin örneklerini vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzala
makla yükümlüdürler.
Bu madde uyarınca yapılacak tebligatlara, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır."
MADDE 33. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«Ttdbirkr

-

Madde 46. — Kurul, bu Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ye denetlemeler so
nucunda;
a) Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış iş
lemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri
alrhaya; kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın
karşılığı ve satışı yapılacak senetler için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 üncü mad
desi uyarınca her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye; her türlü hukukî ve
cezaî sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin do
ğurduğu sonuçların iptali için tespit tarihlerinden itibaren üç ay, vukuu tarihlerinden itibaren
bir yıl içinde dava açmaya,
b) 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu
kararların ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mah
kemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icrasının geri bırakılmasını istemeye,
c) Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksatve mevzuuna aykırı görülen
durum ve işlemler ile sermayenin azalması veya kaybı halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümle
ri saklı kalmak kaydıyla anonim ortaklıklardan, tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapma
sını istemeye ve gerektiğinde bu halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye,
d) 15 inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulundukları tespit edilen ano
nim ortaklıklardan, denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirlenecek şekil ve esaslar da
hilinde ortaklara duyurulmasını istemeye,
e) Mevzuat uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış, bilgileri ve mevzuata aykırı
lıkları, masrafı ilgili anonim ortaklık, kişi, kuruluş veya sermaye piyasası kurumlarından tah
sil edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya,
f) Kurulca denetlemeyle görevlendirilenler tarafından istenecek defter, evrak, dosya, ka
yıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, gerektiğinde mahkemeye başvura
rak, bunların ibraz veya tesliminin sağlanmasını talep etmeye,
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MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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g) Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve içtüzük hükümlerine aykı
rı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, ilgililerden, aykırılıkların giderilmesini ve kanuna, iş
letme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını istemeye; aykırılıkların giderilmemesi veya
giderilemeyecek aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, gerekli her türlü tedbiri almaya ve
bu kurumların yetkilerini kaldırmaya,
h) Sermaye piyasası kurumlarının, malî yapılarının ciddî surette zayıflamakta olduğu
nun yapılan denetimler sonucunda tespiti halinde, verilecek uygun bir süre içinde, malî du
rumlarının güçlendirilmesini istemeye; verilen süre içinde, bu kurumlar tarafından gerekli ted
birlerin alınmadığı veya malî durumlarının taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış
olduğu tespit edildiğ takdirde, kurumların yetkilerini kaldırmaya; bu tedbirlerden netice alın
madığı takdirde tasfiyelerini ve gerektiğinde iflaslarını istemeye, •
yetkilidir."
MADDE 34. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Cezai Sorumluluk
Madde 47. <— Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde :
A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanma
mış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye
piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağla
mak veya bir zararı bertaraf etmek içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci mad
de kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara
hakim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli
ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek du
rumunda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi ola
bilecek durumundaki kişiler,
2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasa
nın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak
amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte
hareket edenler,
3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnet
siz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açık
lamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,
4) 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerce, sermaye pi
yasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri
geçici olarak durdurulduğu halde faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yet
kilileri,
Fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte yeya ayrı ayrı hükmolunmak üzere 1 yıldan 3 yıla
kadar hapis ve 500 Milyon liradan 1 Milyar liraya kadar ağır para cezası ile;
B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenecek bilgile
ri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere
ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler,
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MADDE 34. — 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
"Cezaî Sorumluluk
•
Madde 47. — Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde :
A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanma
mış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye
piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağla
mak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde
kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlf veya bunlara ha
kim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve
bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek duru
munda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabi
lecek durumundaki kişiler.
2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasa
nın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak
amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte
hareket edenler.
3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnet
siz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açık
lamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler.
!
4. 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle, sermaye piya
sasında izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri
geçici olarak durdurulduğu halde faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yet
kilileri,
\
Fiilen mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı ayrı hükmotunmak Üzere 1 yıldan 3
yıla kadar hapis ve 500 Milyon liradan 1 Milyar liraya kadar ağır para cezası ile;
B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenecek bilgi
leri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere
ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler,
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2. Gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenme
sini sağlayanlar,
3. Sermaye piyasasındaki izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, Yetki Belgeleri iptal olun
duğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklam
larında sermaye piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kul
landıkları takdirde, ilgili gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri,
\ "
4. 6 nci maddenin ikinci fıkrası, 7, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri, 13 Üncü maddenin beşinci
fıkrası, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 15, 16, 16/A maddeleri, 25 inci maddenin (a) bendi;
28 inci maddenin (b) bendi, 34 üncü madde, 38 inci madde, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasına
aykırı hareket edenler,
5. Bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve
tebliğlere, düzenlenen standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı ha
reket edenler»
100 Milyon liradan 500 Milyon Liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Birinci fıkranın (A) ve (B) bendleri uyarınca verilecek ağır para cezaları suçun işlenmesi
suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz.
Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para
cezaları yarı oranında artırılarak, hükmolunur. Cezaların artırılabilmesi için daha önce veri
len cezanın infazı şartı aranmaz."
MADDE 35 — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
^
4
"Cezaların Artırılması

(

Madde 48. — Bu Kanun kapsamındaki ihraçcılarla sermaye piyasası kurumlarının yöne
tim kurulu üyeleri, denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile sorum
lularının ortaklığın, kuruluşun veya fonun paraları ve diğer malları ile sermaye piyasası araçla
rı, defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere
göre belirlenen cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur."
MADDE 36. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Usul Hükümleri
Madde 49. —• 47 nci maddede yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurul tara
fından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır, Bu başvuru ile Kurul
aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır.
Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair-bilgi edinen Cumhuriyet Savcıları Kurulu ha
berdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler.
Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse, Kurul kendisine
tebliğ edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre itiraza yetkilidir.
Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve öncelikle
karara bağlanır."
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2. Gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenme
sini sağlayanlar,
3*. Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, Yetki Belgeleri iptal olundu
ğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklâmla
rında sermaye piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kul
landıkları takdirde, ilgili gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri,
4. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası, 7,9,10, 11, 12 nci maddeleri, 13 üncü maddenin beşinci
fıkrası, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 15, 16, 16/A maddeleri, 25 inci maddenin (a) bendi,
28 inci maddenin (b) bendi, 34 üncü madde, 38 inci madde, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasına
aykırı hareket edenler,
5. Bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve
tebliğlere, düzenlenen standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı ha
reket edenler.
100 Milyon liradan 500 Milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Birinci fıkranın (A) ve (B) bendleri uyarınca verilecek ağır para cezaları üst sınırla bağlı
olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz.
Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen ce
zalar yarı oranında artırılarak hükmolunun Cezaların artırılabilmesi için daha önce verilen
cezanın infazı şartı aranmaz."
MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 37. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesinin (a) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile (V.) bölümde öngörülen faa
liyetlerde bulunan bankalar, bunlarla sınırlı olarak bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. An
cak, bu Kanuna tabiyet hükümleri, ortak sayısı bakımından bankalar hakkında uygulanmaz.
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar için gereken asgarî fon miktarı, muha
sebe, kayıt ve belge düzeni gibi hususlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıgı'nın uygun görüşü
alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları asgarî temettü oranını,
temettünün dağıtılma zaman ve esaslarını belirlemeye ilgili oldukları Bakanlık yetkilidir.
Bankalar ve sigorta şirketleri hakkında özel kanunlarda yer alan kuruluş, denetim, göze
tim, muhasebe, malî tablo ve rapor standartlarına ilişkin hükümler saklıdır.
MADDE 38. —3182 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin iki numaralı fıkra
sının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüzdanı yerine adî veya ticarî senetler veya
makbuz verilmesi durumu değiştirmez."
GEÇlCİ MADDE 1. — Bu Kanunun, sermaye piyasası araçlarını kayda almaya ilişkin
hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihraç ve halka arz başvuruların
da uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurul'dan (A) serisi
Borsa Bankerleri Belgesi alan aracı kurumların, Kanurı'un 30 uncu maddesinin birinci fıkrası
nın (a) ve (b) bentlerinde; (B) serisi Borsa Bankerliği Belgesi alan aracı kurumların ise aynı
fıkranın (b) bendinde düzenlenen faaliyetlerde bulunma ve borsa üyelik hakları saklıdır. An
cak bu aracı kurumlar sahip oldukları borsa bankerliği belgelerini; bu Kanunun yürürlüğü ta
rihinden itibaren 6 ay içinde Kurul'a başvurarak, yetki belgeleriyle değiştirmek zorundadırlar.
Yürürlüktün Kaldırılan Hükümler
MADDE 39. a) 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 8, 41, 42,
43, 44 üncü maddeleri ile geçici 1, geçici 2 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, geçici 3,
4 ve 5 inci maddeleri,
b) ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 14.1.1982 tarih ve
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 13.9.1982 tarih ve 45 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Eklenen 28, 29, 30 ve 34 üncü maddeleri,
yürürlükten kaldırılmıştır.

,
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MADDE 37. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesinin (a) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
*
"a) Kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile (V.) bölümde öngörülen faa
liyetlerde bulunan bankalar, bunlarla sınırlı olarak bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. Ancak
Kanun hükümleri, ortak sayısı bakımından bankalar Hakkında uygulanmaz.
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar için gereken asgarî fon miktarı, muha
sebe, kayıt ve belge düzeni gibi hususlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşü
alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
"Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü ile yeniden de
ğerleme artış fonunun kullanımına ilişkin esasları belirlemeye ilgili oldukları Bakanlık yetkilidir.
Bankalar ve sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, malî tablo ve rapor
standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir."
MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 39. — a) 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 8, 41, 42,
43, 44 üncü maddeleriyle geçici 1, geçici 2 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, geçici 3,
4 ve 5 inci maddeleri,
b) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 14.1.1982 tarih ve
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 13.9.1982 tarih ve 45 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Eklenen 28, 29, 30 ve 34 üncü maddeleri,
yürürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
S. Demirel
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
Prof. E. inönü
Devlet Bakanı
Prof T, Çiller
Devlet Bakanı
/. Tez
Devlet Bakanı
Prof T. Akyol
Devlet Bakanı
O. Kilercioğlu
Devlet Bakanı
O. Barutçu
Devlet Bakanı
E. Şahin
Devlet Bakanı
M. Batallı
Millî Savunma Bakanı
N. Ayaz
Dışişleri Bakanı
H. Çetin
Millî Eğitim Bakanı
K. Toptan
Sağlık Bakanı
Y Aktuna
Tarım ve Köy işler i Bakanı
N. Cevlıeri
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. T. Köse
Kültür Bakanı
D. E Sağlar
Orman Bakanı
V, Tanır
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Devlet Bakanı
C. Çağlar
Devlet Bakanı
E. Ceyhun
Devlet Bakanı
A. Gönen
Devlet Bakanı
G. Ergenckon
Devlet Bakanı
M, Kahraman
Devlet Bakanı
M. Ali Yılmaz
Devlet Bakanı
Ş. Ercan
Adalet Bakanı
M. S. Oktay
İçişleri Bakanı V.
N. Ayaz
Maliye ve Gümrük Bakanı
S. Oral
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Prof O. Kumbaracıbaşı
Ulaştırma Bakanı '
Y Topçu
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
M. Moğultay
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
E. Faralyalı
Turizm Bakanı
Prof. A. Ateş,
Çevre Bakanı
.
B. D. Akyürek
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MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 41.— Tasarının 4l inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 64)

Dönem : 19

Yasama Yılı : .1

T...B. M. M.

(S. Sayısı: 63)

istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (1/373)
T.C.

Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı:B.02.0.KKG/101-275/03079

26.3.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.3.1992 ta
rihinde kararlaştı nlan "İstanbul Kentinde yapılacak Olimpiyat Oyunlan Kanunu Tasansı" ile
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere bugün spor, insanları ve ülkeleri birbirine yaklaştıran ve barışın sağlanma
sında büyük katkısı olan kültür, sanat ve turizme de damgasını vuran çağımızın en büyük ol
gularından birisidir.
Sportif faaliyet ve yarışmaların doruk noktası da her dört yılda bir tekrarlanan olimpiyat
oyunlarıdır.
Olimpiyat oyunları, Dünyanın her yerinde dağılmış milyonlarca sporsever için sabırsızhlıkla beklenen büyük bir sanat, kültür ve spor şölenidir.
Kent, Devlet, Millî Olimpiyat Komitesi arasında teati edilen yazılar ile İstanbul Kentinin
2000'li yılların başında Olimpiyat Oyunlarına aday olması kesinleşmiş bulunmaktadır.
Olimpiyat düzenleme heyecanını yaşadığımız bugünlerde, ülkemizde ilk defa yapılacak olan
böyle bir organizasyonun çok gerçekçi bir yaklaşımla süratli, çağdaş ve Uluslararası Olimpiyat
Komitesi kurallarına göre hazırlanmasını ve işleyişinin sağlamak maksadıyla yasal düzenleme
ye gerek duyulmuştur.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Türkiye'de bugüne kadar Uluslararası Olimpiyat Oyunları düzenlenmemiş
tir. Bu nedenle, İstanbul'da ilk defa yapılacak olan böyle bir organizasyonun süratle işleyişini
temin maksadıyla yasal düzenlemeye gerek duyulmuştur.

Madde 2. — Amacı gerçekletirmek için gereken kurul ve komitelerin kurulacağı bu mad
dede belirtilmiştir.
Madde 3. — Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun kimlerden teşekkül edeceği, Başkan ve
Asbaşkanları, asgarî toplantı zamanları, sekreterya hizmetleri belirtilmiş, çalışmalarında ve ka
rarlarında süratli çalışabilmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna tüzelkişilik verilmiştir.
Madde 4. — Hükmî şahsiyeti haiz olan Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun görev, yetki
ve sorumluluğu bu maddede belirtilmiştir.
Madde 5. — Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek üzere kurulan Yü
rütme Kurulunun teşekkülü başkan ye başkan yardımcısının seçimi, asgarî toplantı adedi be
lirtilmiştir.
Madde 6.— Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının İstanbul Olimpiyat
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Madde 7. — Hazırlık Komitesinin teşkili, başkan ve üyelerinin belirlenmesi, tali komitele
rin kurulabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarından personel alınmasına ilişkin esaslar açıklığa
kavuşturulmuştur.
Madde 8. — Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri bu maddede belirtilmiştir.
Madde 9. — Olimpiyat Köyünün düzenlenmesi için gerekli olan arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve İstanbul özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne tahsisi öngörülmektedir.
Madde 10. — Olimpiyat oyunları ile ilgili reklam, her türlü naklen yayın, pazarlama, ula
şım, sponsor, şehircilik hizmetlerinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarının dikkate alı
nacağı ve bu hizmetlerin Olimpiyat Oyunları Hazırlama Ve Düzenleme Kurulunun iznine tabi
olduğu ve bu Kurulun anılan hizmetleri yerine getirmek üzere komiteler kurabileceği hükme
bağlanmaktadır.
Madde 11. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri sayılmakta,
gelirlerin bu kurul hesabına aktarılacağı belirtilmekte ayrıca, aktarma zamanları açık olarak
hükme bağlanmaktadır.
Madde 12. — Olimpiyat oyunları düzenlenmesiyle ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Ko
mitesi nezdinde sözleşme yapmaya Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi yetkili kılınmaktadır.
Madde 13. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun hangi durumlarda
vergi, resim ve harçtan muaf olacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 14. — Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare ve belediyelerin olimpiyat
hazırlık ve çalışmaları sırasındaki hizmet zorunlulukları bu madde ile düzenlenmiştir.
Madde 15. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca, olimpiyat oyunları
nın kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlaması ve bir yıl içinde işlemlerin
sonuçlanması öngörülmektedir.
Madde 16. — Bu madde ile İstanbul Olimpiyat Oyunları için tahsis edilen tesis ve gayrimenkuîlerin olimpiyatların bitiminden sonraki devir, kullanım, paylaşım ve satışına ilişkin esaslar
belirlenmektedir.
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Madde 17. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık.ve Düzenleme Kurulunun alacağı kararlar, ge
tireceği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmelerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi kuralla
rına uymak zorunda olduğu bu maddede bağlanmaktadır.
Madde 18. — Olimpiyat ad ve ambleminin korunması ve kullanılmasının istanbul Olim
piyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabi olduğu maddede belirtilmektedir.
Madde 19. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan genelgeleri hazır
layacak ve onaylayacak merciler ile genelgelerin yürürlüğüne ilişkin hususlar bu madde ile dü
zenlenmiştir.
Madde 20. — Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işlerinin ne suretle yapılacağı
belirtilmektedir.
Madde 21. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun harcamalarının Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmesi hükme bağlanmaktadır.
Madde 22. — Bu Kanun gereği görevlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarını tespite
Onur Kurulunun yetkili olduğu ve bu Kurulun oluşumu maddede belirlenmektedir.
Geçici Madde 1. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Onur,
Kurulunda görevli üyelerin aslî görevlerinden ayrılmaları halinde olimpiyat oyunları onur üye
si olacakları maddede belirtilmektedir.
Geçici Madde 2. — Bu madde ile söz konusu Kanunun ne zaman yürürlükten kalkacağı
belirlenmiştir.
Madde 23. — Yürürlük hükmüdür.
Madde 24. — Yürütme hükmüdür.
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
içişleri Komisyonu
Esas No. : 1/373
Karar No. : 12

16.4.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Kentinde yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı, Gençlik ve Spordan so
rumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz başkanlığında İçişleri, Dişişleri, Maliye ve Güm
rük bakanlıkları ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip, görüşülmüştür.
•
İstanbul Kentinde yapılacak Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasları
öngören kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir.
Tasarının Hazırlık Kometisinin teşkili ile ilgili 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Ta
sarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi;
Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakan
lığı ve Turizm Bakanlığından birer; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Genel Müdürlüğü ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer olmak üzere top
lam 14 üyeden teşekkül etmesine rağmen toplam üye sayısı sehven 13 olarak gösterilmiştir. Ya
pılan değişiklikle bu düzeltilmiş ve ayrıca Hazırlık Komitesine güvenlik açısından İçişleri Ba
kanlığından da bir üye alınarak madde de geçen 13 rakamı İS şeklinde düzeltilmiş ve madde
yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
ibaresinden sonra gelen virgül kaldırılarak onun yerine "veya" ibaresi konmuş; "Hazine" ke
limesinden sonra gelen "ve" kelimesi ise "veya" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece maddeye açıklık
getirilerek madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Tasarının diğer maddeleri ise Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
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21.4.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 26.3.1992 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/373 Esas Sayılı "İstanbul Kentinde Ya
pılacak Olimpiyat Oyunları Kanun Tasarısı" önhavalesi uyarınca sevkedildiği İçişleri Komis
yonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 20.4.1992
tarihinde yaptığı 34 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, spor, toplumları birbirine yaklaştırmakta ve milletlerarası barışın sağlan
masında Önemli faktörlerden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Dünyanın dörtbir yanına da
ğılmış bulunan milyonlarca sporcu ve sporseverin bir araya gelmesine neden olan olimpiyat
oyunları, her dört yılda bir tekrarlanmaktadır. Olimpiyat oyunları tüm bu yararlarının yanın
da, yapıldığı ülkenin tanıtımında önemli bir rol oynamakta ve ülkeye ekonomik katkılar da
sağlamaktadır. 2000'li yılların başında olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılması için çeşitli
girişimlerde bulunulmuş ve belli bir mesafe katedilmiştir. Ancak, girişimlerin olumlu sonuçlanabilmesi için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Tasarı ile, İstanbul'da ilk defa yapılacak olan sözkonusu organizasyonun, çağdaş ve Ulus
lararası Olimpiyat Komitesi kurallarına göre yerine getirilmesinin amaçlandığı anlaşılmakta
dır.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;
Tasarının çok yerinde olduğu, Olimpiyat Oyunlarının ülkemizde düzenlenmesinin hem ta
nıtım, hem de ekonomik bakımdan pek çok yararlarının bulunduğu, her ne kadar Olimpiyat
Oyunları İstanbul Kentinde düzenlenecekse de, civar illerinde konaklama vb. konularda katılı
mına ihtiyaç duyulduğu bu nedenle de bir çok kentimizin bu organizasyondan yararlanacağı
şeklindeki olumlu görüş ve açıklamalardan sonra, tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek
İçişleri Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
İçişleri Komisyonu metninin;
— 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen,
— 7 nci maddesi gerek Olimpiyat Oyunlarına hazırlık aşamasında gerekse Olimpiyat Oyun
ları sırasında ihtiyaç duyulabilecek bazı hizmetlerin ifası amacıyla, Hazırlık Komitesine Millî
Savunma Bakanlığının da dahil edilmesi ve bu nedenle, (15) olan Hazırlık Komitesi üye sayısı
nın (16) ya çıkarılması suretiyle,
— 8 inci maddesi aynen,
— 9 uncu maddesindeki "...istanbul Büyükşehir Belediyesi veya..." ifadesinde yer alan
"veya" ibaresinin cümle içinde birden fazla tekrarlanmasını önlemek amacıyla redaksiyona
tabi tutulmak ve yerine (virgül) ilave edilmek suretiyle,
— '10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Geçici 1 ve 2 nci maddeler ile yürürlük
ve yürütmeye ilişkin 23 ve 24 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Ayrıca, 2000 yılında yapılacak olimpiyatların istanbul kentine alınabilmesi ve bununla il
gili hazırlıklara geçilebilmesim* teminen gereken yasal düzenlemenin biran önce yürürlüğe gir
mesi amacıyla tasarının içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görü
şülmesinin istenmesi hususu da Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkanvekili
itfan Gürpınar
Kırklareli

Sözcü
Mahmut Oztürk
Aksaray

Kâtip
Haydar Oymak
Amasya

Üye
Halil Demir
. Aksaray

Üye
Mehmet Nedim Budak
Ankara
imzada bulunamadı
Üye
Melih Pabuççuoğlu
Balıkesir

Üye
Hüseyin Balyalı
Balıkesir
Üye
Zeki Ergezen
Bitlis ,
imzada bulunamadı

Üye
Mustafa Çüoğlu
Burdur

Üye
Yûmaz Ovalı
Bursa

Üye
Nevfel Şahin
Çanakkale

Üye
Adnan Keskin
Denizli

Üye
M. Halûk Müftüler
Denizli

Üye
Mehmet Dönen
^latay

Üye
Rüştü Kâzım Yücelen
içel
imzada bulunamadı

Üye
Nami Çağan
istanbul
imzada bulunamadı

Üye
Timurçin Savaş
Adana

Üye
Adnan Kahveci
istanbul

Üye
Rıfat Serdaroğlu
izmir

Üye
Alaellin Kurt
Kocaeli
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Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
İmzada bulunamadı

Üye '
Mehmet Ali Yavuz
Konya

Üye
Ekrem Pakdemirli
Manisa
İmzada bulunamadı

Üye
Refatddin Şahin
Ordu

Üye
Hasan Peker'
Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. — Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uy
gun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve
usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin
teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.
Kurul ve Komite Kurulmast

'

MADDE 2. — Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.
Hazırltk ve Düzenleme Kurulu
MADDE 3. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, gençlik ve
spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca gö
revlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendirileceği iki
üye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve görevlendireceği iki üye, Türkiye Millî Olimpiyat Ko
mitesi Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri
olmak üzere toplam 13 üyeden teşekkül eder.
Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.
Bu Kurulda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Baş
kanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden Kurul Başkanınca belirle
nen birer üye asbaşkanlık görevini yürütürler.
Bakanın katılmadığı toplantılarda Kurula asbaşkanlar sırayla başkanlık yaparlar.
Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ka
rarlar çoğunlukla alınır.
Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.
Sorumluluk
MADDE 4. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; oyunların ha
zırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili ve sorumlu
dur. Kurul bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere hizmet komiteleri ve idarî birimler
kurabilir. Yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir.
Yürütme Kurulu
MADDE 5. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği
görevleri yerinegetirmek, hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürünün ayrı ayrı belirleyecekleri ikişer üye ve Türkiye
Millî Olimpiyat Komitesi Başkanın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden olu
şan bir Yürütme Kurulu kurulur.
' ' v
Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Yürütme Kurulu haftada en az bir kere toplanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyun İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyun
ları Kanunu Tasansı
ları Kanunu Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir,
Kurul ve Komite Kurulması

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

, MADDE 2. — İçişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Sorumluluk
MADDE 4. — İçişleri Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürütme Kurulu
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Yürütme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
'
MADDE 6. — Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları istanbul Olimpiyat Oyun
ları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.
,
Hazırlık Komitesinin Teşkili
MADDE 7. — İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık, Maliye ve
Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlı
ğından birer; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer olmak üzere toplam 13 üyeden teşekkül
eder. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayını al
mak suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye alabilir ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.
Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardımcıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine İstanbul
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.
Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, atamaya
yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlendirilebilir. Geçici olarak
görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sos
yal hak ve yandmları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktar
da bir ücret ayrıca ödenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Plan ve Büiçe Komisyonunun Kabul
Ettiği Metin)

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,

Yürütme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorum
lulukları
,
MADDE 6. — İçişleri Komisyonu met- *
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Hazırlık Komitesinin Teşkili
MADDE 7. — İstanbul Olimpiyat Oyun
ları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık, İçişleri
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Ba
kanlığı ve Turizm Bakanlığından birer; İstan
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Millî
Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer ol
mak üzere toplam 15 üyeden teşekkül eder.
Yürütme Kurulu "gerekli gördüğü takdirde Ha
zırlık ve Düzenleme Kurulunun onayını almak
suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye
alabilir ve ihtiyaç halinde alt komiteler ku
rabilir.
Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardım
cıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine İs
tanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzen
leme Kurulunca belirlenir.
,
Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve ku
ruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, ata
maya yetkili amirin iznini almak kaydıyla ge
çici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Ge
çici olarak görevlendirilecek personelin aylık,
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile di
ğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurum
larınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üye
leri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Ko
mitesince belirlenen miktarda bir ücret ayrı
ca ödenir.

Hazırlık Komitesinin Teşkili
MADDE 7. — İstanbul Olimpiyat oyun
ları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık, Millî Sa
vunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye
ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Ba
kanlığından birer; İstanbul Büyükşehir Bele
diye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi
Başkanlığından üçer olmak üzere toplam 16
üyeden teşekkül eder. Yürütme Kurulu gerekli
gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme Ku
rulunun onayını almak suretiyle bu Komite
ye yeteri kadar yeni üye alabilir ve ihtiyaç ha
linde alt komiteler kurabilir.
Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardım
cıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Dü
zenleme Kurulunca belirlenir.
Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve ku
ruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli ata• maya yetkili amirin iznini almak kaydıyla ge
çici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Ge
çici olarak görevlendirilecek personelin aylık,
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile di
ğer malî ve sosyal hâk ve yardımları kurum
larınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniy
le 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu
üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık
Komitesince belirlenen miktarda bir ücret ay
rıca ödenir.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri
MADDE 8. —- Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır :
Hazırlık Komitesi, tstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı
ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;
a) Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,
b) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görü
len yapı ve tesisleri inşa ettirmek,
c) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak ve yap
tırmak,
d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi
sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,
e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve
bunların ücretlerini tespit etmek,
* • •'
f) Her türlü bağışı kabul etmek,
g) Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,
h) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,
ı) Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,
i) Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Arsa Tahsisi
MADDE 9. —Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun
öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Kararıyla, tstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve İstan
bul özel tdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.
Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlan
dırılır.

Reklam, Yayın ve Pazarlama
MADDE 10. — Olimpiyat oyunlarının hazırlık ve düzenlenmesiyle ilgili her türlü naklen
yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama ve şehircilik hizmetleri Uluslararası Olimpiyat Ko
mitesinin kuralları dikkate alınarak Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iz
nine tabidir. Bu hizmetleri yerine getirecek komiteler aynı kurul tarafından belirlenir.
Gelirler
MADDE 11. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

Spor Toto-Loto hâsılatının °/o Ti;
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bir önceki yıla ait safi hâsılatının % .54,
Konut Fonunda toplanan aylık gelirin % Ti,
Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % Ti,
Diğer gelirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
'
.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)
Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri
»jArM^co
t • » • x, •
MADDE 8. — İçişleri Komisyonu met••'<>• • J J •
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nının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Arsa Tahsisi

Arsa Tahsisi
MADDE 9. — Olimpiyat köyünün düzen
lenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun
öngördüğü arazi Bakanlar kurulu Kararıyla, is
tanbul Büyükşehir Belediyesi veya Hazine ve
ya İstanbul Özel İdare Müdürlüğünce Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.
Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstan
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuç
landırılır.

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Olimpiyat köyünün dü
zenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kuru
lunun öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ha
zine veya İstanbul özel İdare Müdürlüğünce
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis
edilir.
Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstan
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuç
landırılır.
Reklam, Yaym ve Pazarlama
MADDE 10. — İçişleri Komisyonu met
ninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Gelirler
MADDE 11. — Tasarının 11 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — İçişleri Komisyonu met
ninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ka
mu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.
Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde sayılanlar takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise
tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Dü
zenleme Kurulu hesabına yatırılır.
Sözleşme Yetkisi
MADDE 12. — Olimpiyat oyunları düzenlenmesi ile ilgili olarak; Uluslararası Olimpiyat
Komitesi ile gerekli sözleşmeyi yapmaya Türkiye Millî Olimipiyat Komitesi yetkilidir.
Vergi Muafiyeti
,
MADDE 13. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu;
a) Olimpiyat oyunlarından elde ettiği gelir ile her türlü işlemleri ve bu işlemlerle ilgili
olarak düzenlenen kâğıtlar,
.
b) Yurt içi ve yurt dışında yaptığı rrial ve hizmet alımı ve harcamalar,
c) Bu Kurula yapılan bağış ve yardımlar,
Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi (katma değer vergisi hariç), resim ve harçtan
muaftır.
Hizmet Zorunluluğu
MADDE 14. — Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler olimpi
yat oyunları hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında, istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık
ve Düzenleme Kurulunun bu yöndeki taleplerini öncelikle karşılarlar.
Kurulun Tasfiyesi
MADDE 15. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, olimpiyat oyunları
nın kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlar ve en geç bir yıl içerisinde tasfiye
ile ilgili faaliyetlerini tamamlar.
Olimpiyat düzenlenmesiyle ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meb
lağ Kurulun tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Konsolide Bütçeye gelir olarak kaydedilir.
• .Tesis ve Gayrimenkulların Devri
MADDE 16. — İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yaptırılan spor
tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitimin
den itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne dev
redilmiş sayılır.
Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir proto
kolle kararlaştırılır.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına Uyma Zorunluluğu
MADDE 17. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Uluslararası Olimpi
yat Komitesi Kurallarına uymak zorundadır. Bu Kurulun oyunlarla ilgili alacağı kararlar, geti
receği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmeler Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralla
rına aykırı olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)

Sözleşme itkisi
MADDE 12. — içişleri Komisyonu met
MADDE 12. — Tasarının 12 nci madde: si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, ninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Vergi Muafiyeti
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü mad
MADDE 13. — tçişleri Komisyonu met
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Hizmet Zorunluluğu
MADDE 14. — tçişleri Komisyonu met
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Tasarının 15 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kurulun Tasfiyesi
MADDE 15. — İçişleri Komisyonu met
ninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tesis ve GayrimenkuUerin Devri
MADDE 16. — tçişleri Komisyonu met
MADDE 16. — Tasarının 16 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kuralları
na Uyma Zorunluluğu
MADDE 17. — tçişleri Komisyonu met
MADDE 17. — Tasarının 17 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin 17 nci maddesi aynen kabul (edilmiştir.
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Olimpiyat Ad ve Ambleminin Korunması
MADDE 18. Olimpiyat ad ve ambleminin ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla kul
lanılması istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir.
Genelge
MADDE 19. —: Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili genelgeler Olimpiyat Oyunları Hazırlık
Komitesince hazırlanır. Yürütme Kurulunun teklifi ve istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık
ve Düzenleme Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer.
Ahm-Sattm ve ihale isleri
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet
thale Kanunu ile Sayıştay Kanununun vize ve denetimine tabi değildir. Alım-satım ve ihale iş
lemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle, tespit edilir.
Denetim
MADDE 21. — Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun, bu Kanun kapsa
mındaki her türlü işi ve işlevine ilişkin harcamaları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun denetimine tabidir.
Onur Kurulu
MADDE 22. — Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere gö
revlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere göre yapılacak işlemlere
ait kararları almak üzere gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Millî Olimpiyat Komi
tesi Başkanı ve Genel Sekreterinden oluşan Onur kurulu kurulur.
Onur Kurulunun aldığı kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 3 üncü ve 22 nci maddelerde yer alan kurullarda görevli bulunan
üyeler bu maddelerde belirtilen aslî görevlerinden aynlmalan halinde olimpiyat oyunları onur
üyesi olurlar.
GEÇİCİ MADDE 2. — İstanbul Olimpiyat Oyunları bittikten ve 15 inci maddede öngö
rülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra bu Kanun yürürlükten kalkar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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»
MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)
Olimpiyat Ad ve Ambleminin Korunması
WATMM3 ,O
t • ı • T, •
MADDE 18. — içişleri Komisyonu met. . ,„. .
...
, , , , . , . .
nının 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Genelge
MADDE 19. — İçişleri Komisyonu metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Alım - Satım ve ihale işleri
MADDE 20. — tçişleri Komisyonu met
ninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Tasarının 21 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Denelim
MADDE 21. •-— tçişleri Komisyonu met
ninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Tasarının 18 inci mad, . „ • . desı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçi
ci 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.
GEÇİCt MADDE2.—Tasarının Geçi
ci 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynan ka
bul edilmiştir.

Onur Kurulu
MADDE 22. — tçişleri Komisyonu met
ninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 1. — İçişleri Komiyonu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
GEÇtCt MADDE 2. —tçişleri Komisyo
nu metninin Geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
S. Demirel
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
Prof. E. inönü
Devlet Bakanı
Prof t Çiller /,
Devlet Bakanı
İ. Tez
Devlet Bakanı
Prof T Akyol
Devlet Bakanı
O. Küercioğlu
Devlet Bakanı
O. Barutçu
Devlet Bakanı
E. Şahin
Devlet Bakanı
M. Batallı
Millî Savunma Bakanı
M Ayaz
Dışişleri Bakanı V.
Prof O. Kumbaracıbaşi
Millî Eğitim Bakanı
K. Toptan
Sağlık Bakanı
Y Aktuna
Tarım ve Köyişleri Bakanı
, N. Cevluri
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. T Köse
Kültür Bakanı
D. E Sağlar
Orman Bakanı
V. Tanır
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Devlet Bakanı
C. Çağlar
Devlet Bakanı
E. Ceyhun
'
Devlet Bakanı
A. Gönen
Devlet Bakanı
G. Ergenekon
Devlet Bakanı
M. Kahraman
Devlet Bakanı Y.
A. Gönen
Devlet Bakanı
Ş. Ercan
Adalet Bakanı
M. S. Oktay
İçişleri Bakanı
I. Sezgin
Maliye ve Gümrük Bakanı
S. Oral
Bayındırlık ve tskân Bakanı
Prof. O. Kumbaracıbaşi
Ulaştırma Bakanı
Y. Topçu
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
M. Moğultay
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
-E. Faralyalı
Turizm Bakanı V.
M. S. Oktay
Çevre Bakanı
B. D. Akyürek

(S. Sayısı ; 63)

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 24. — Tasarının 24 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

,, MADDE 23. — İçişleri Komisyonu met
ninin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 24. — İçişleri Komisyonu met
ninin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Başkan
İsmail Köse
Erzurum

Sözcü
Ahmet SezaL Özbek
Kırklareli

Üye
Kemal Tabak
Adıyaman

Üye
Hasan Çakır
Antalya

Üye
Hüsamettin Korkutata
'Bingöl

Üye
Nazmi Çiloğlu
Bolu

Üye
Mehmet Özkaya
Gaziantep

, Üye
Hannan Özüberk
Gaziantep

Üye
Ahmet Bilyeli
İçel

Üye
İlhan Kaya
İzmir

Üye
Ahit Kıvrak
Konya

Üye
Ömer Şeker
Konya

Üye
Mehmet Erdal Koyuncu
Siirt

Üye
Şerif Bedirhanoğlu
Van
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Dönem : 19

Yasama Yılı : 1
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Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19
Arkadaşının, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen
Okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Meslek Yük
sek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik Öğretmen
Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Tek
nik Öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları
na Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim
Komisyonu Raporu (1/375, 2/137)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü.
Sayı: B.02.0.KKG/101-234/03273

26.3.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğilim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 213.1992
tarihinde kararlaştırılan "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mczunlanna Unvan Verilmesi Hakkında
Kanun Tasan sı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Süleyman Demirci
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Meslekî teknik eğitim, yurdumuzda asırlardan beri mevcut olmasına rağmen, eğitim di
siplini içerisinde meslek okullarının açılışı 19 uncu asrın sonlarına rastlar. Bu okullardan me
zun olanlar, ardarda geçirdiğimiz savaşlarda teknik eleman olarak büyük hizmetler görmüşler,
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra açılan okulların da ilk meslek öğreticiliğini yapmışlar ve
yurdun onarılmasında büyük görevler ifa etmişlerdir.
Yurdun kalkınmasında meslek okullarının önemini dikkate alan Cumhuriyet hükümetle
ri; sanat enstitüleri, endüstri meslek liseleri ile diğer teknik okul ve üniversiteler açmışlardır.
Ancak, pahalı bir eğitim sistemi gerektiren bu okullar, bütün vatan sathına doyurucu bir şekil
de yayılamamıştır.
Başlangıçtan beri orta öğretim ve yüksek okul seviyesinde açılan bu okulların unvanları
da sık sık değişmiş, dolayısıyla mezunlarına istikrarlı bir unvan verilmemiştir. Böylesi bir du
rum, unvan ve yetki kargaşasına, ayrıca mezunların mağduriyetine sebep olmuştur.

İstikrar kesbetmiş bu okul, yüksekokul ve fakültelerin mezunlarına verilecek unvan; Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla özel sektörde çalışan mezunların görevlerini
rahatça ve Iiyakatla yapmalarına, haklarının belirlenmesine ve gelişen sanayimizdeki katkıları
nın artmasına sebep olacaktır.
Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile, Kanunun amacı gösterilmektedir.
Madde 2. — Bu madde ile, Kanunun kapsamı belirlenmektedir.
Madde 3. — Bu madde ile; endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise, kız teknik
lisesi, erkek teknik öğretmen okulu, kız teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen
okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu, teknik eğitim fakül
tesi ve meslekî eğitim fakültesi ile lise üstü iki ve üç yıl süreli yüksek teknik öğretim veren okul
mezunlarına verilecek unvanlar tespit edilmektedir.
Madde 4. — Teknik öğretmenler için geliştirilecek mühendislik programlarının uygulama
esas ve usullerinin, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme
bağlanmaktadır.
Madde 5. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının, Kanu
nun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uygulamaya konulacağı be
lirtilmektedir.
Madde 6. — Mühendislik unvanı alanların yetki ve sorumluluklarının tespitinin nasıl ola
cağı açıklanmakta; teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve tekniker öğretmenlerin yetki ve so
rumluluklarının tespiti için de bir yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir.
Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belirtilen
kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanların verileceği açıklanmak
tadır.
Madde 7. — Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi açıklanmaktadır.
Madde 8. — Bu maddede, bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği be
lirtilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Oku
lu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek öğretmen
i Okulu, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Veril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Avni Âkyd
Bolu

Münir Doğan Olmeztoprak
Malatya

Cengiz Bulut
İzmir
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mustafa Kalemli
Kütahya
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Cemal Tercan
İzmir

,H. ibrahim Ozsoy
Afyon

Dr. Ülkü Güney
Bayburt

Hamdi Eriş
Ankara

Refik Arslan
Kastamonu

Mehmet Çevik
Ankara

Abbas Inceayan
Bolu

Halil Dumankaya
İstanbul

Mümin Gençoğlu
Bursa

Dr, Şerif Bedir/ıanoğlu
Van

Eyüp Aşık
, Trabzon

Mustafa Kıhçarslan
Sakarya

M. Bahattin Yücel
îstanbul

Osman Ceylan
İstanbul

Orhan Ergüdcr
İstanbul

'

Gürol Soylu
İstanbul

GEREKÇE
Bilindiği gibi Meslekî Teknik Eğitim yurdumuzda asırlardan beri mevcut olmasına rağ
men eğitim disiplini içerisinde meslek okullarının açılışı 19 uncu asrın sonlarına rastlar. Bu
okullardan mezun olanlar ard arda geçirdiğimiz savaşlarda Teknik eleman olarak büyük hiz
metler görmüşler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra açılan okullarında ilk meslek öğreticileri
olduğu gibi, yurdun onarılmasında da büyük görevler ifa etmişlerdir.
Yurdun kalkınmasında Meslek okullarının önemini dikkate alan Cumhuriyet hükümetle
ri Sanat Enstitüleri, Endüstri Meslek Liseleri ile diğer Teknik Okul ve Üniversiteler açmışlar
dır. Ancak pahalı bir eğitim sistemi olan bu okullar büyük arzuya rağmen bütün vatan sathına
doyurucu bir şekilde yayılamamıştır.
Başlangıçtan beri orta öğretim ve yüksek okul seviyesinde açılan bu okulların unvanları
da sık sık değişmiş, dolayısıyla mezunlarına istikrarlı bir unvan verilememiştir. Böylesi bir du
rum unvan, yetki kargaşasına ve mezunların mağduriyetine sebep olmuştur, kanaatimizce is
tikrar kesbetmiş bu okulların yüksekokul ve fakültelerin mezunlarına verilecek unvan, Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla özel sektörde çalışan mezunların görevlerini
rahatça ve liyakatla yapmalarına, haklarının belirlenmesine ve gelişen sanayimizdeki katkıları
nın artmasına sebep olacaktır.
Teknisyen Unvanı: Sanat Enstitüsü, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunlarına
verilecek bir unvandır. Teknik Lise ve Teknisyen Okulu, Sanat Enstitüsü ve Teknik Lise me
zunlarına verilecek en güzel unvan Teknisyenlik unvanıdır. Mevcut Kanunlara ve uygulamalara
da açıklık getirecektir.
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Tekniker ve Yüksek Unvanı: Mülga Tekniker ve Yüksek Tekniker okullarının yerine açılan
üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının Teknik dallarından mezun olanlara verilecek
bir unvandır. Teknisyen üstü ve mühendis öncesi bir unvan olan teknikerlik, kamu kurum ve
kuruluşlarında, serbest piyasada sanayide geçerli ve anlaşılır bir unvandır. Piyasada kullanılan
bu isim kanuni olarak da tescil edilmiştir.
' Teknik öğretmen ve Üretim Mühendisliği Unvanı: Meslekî ve teknik eğitimin temel amacı
ferde, istihdam için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve onun yeteneklerini, işi bir araç
olarak kullanmak suretiyle çok yönlü geliştirmektir. Ülkemiz, ihtiyacı olan vasıflı işgücünün
yetiştirilmesinde büyük ölçekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunmakta ve bu yöndeki çabalar
halen devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında, vasıflı işgücünün yetiştirilme
sinde meslekî-teknik okula dayalı bir gelişme modeli kabul edilmiştir. Bu amaçla çok sayıda
meslekî teknik okul açılmıştır.
Endüstriyel meslekî-teknik okulların atelye ve meslek dersleri öğretmenlerini yetiştirmek
için Ankara'da 1937 yılında, meslekî-teknik okul mezunlarının kabul edildiği ilk Erkek Teknik
öğretmen Okulu kurulmuştur. Meslekî ve teknik okulların artan teknik öğretmen ihtiyacını
karşılamak amacıyla ikinci yüksek teknik öğretmen okulu İstanbul'da 1976 yılında açılmıştır.
Teknik yüksek öğretmen okulları 41 sayılı K.H.K. ile teknik eğitim fakültelerine dönüştürül
müş ve üniversitelere bağlanmıştır. 41 sayılı K.H.K.'ye göre Fırat Üniversitesince meslekî ve teknik
öğretim kurumlarına atelye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek için açılan teknik eğitim
fakültesi ile bu kurumların sayısı üçe ulaşmıştır.
Yüksek teknik öğretmen okulları ile teknik eğitim fakülteleri mezunları, teknik öğretmen
ve yönetici olarak endüstriyel meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesinde değerli hizmetler yap
mışlardır. Bu kurumlardan mezun olanlar kamu ve özel sektör işletmelerinde de teknik ele
man olarak görev almışlar ve ülkemiz endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. An
cak kamu ve özel sektör işletmelerinde teknik eleman olarak çalışan teknik öğretmenlerin gö
rev, yetki ve sorumluluklarının açıklıkla belirlenmemiş olması çeşitli güçlükler yaratmıştır. En
düstride üretim elemanı olarak çalışan teknik öğretmenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını
belirlemek için yapılan çeşitli teşebbüsler bugüne kadar probleme çözüm getirici bir sonuca
ulaşamamıştır.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 14 üncü maddesinde, "....Mesleklerin kade
meleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve
türdeki örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere
uygun olarak düzenlenir..." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, ülkemiz endüstrisinde yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimar dı
şında görev yapmakta olan teknik elemanlar, çeşitli okullarda ve değişik alanlarda yetiştiril
mektedirler.
Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarların yüksek öğrenimlerini mütea
kip kazandıkları unvan ile yetki ve sorumlulukları 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hak
kında Kanun, 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun ve 7472 sayılı
Ziraat Mühendisliği Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.
Bunlardan, yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapanlar ise, mesleklerini Türkiye'de icra ede
bilmeleri için denklik belgesi ve ruhsatname almak zorundadırlar. Denklik belgesi ve ruhsatTürkiye Büyük Millet Meclisi
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nameler, 3458, 7472 ve 2547 sayılı Kanunların ilgili Hükümlerine göre düzenlenmektedir.
Dört yıllık yüksek teknik öğretim veren: Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik
Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Teknik öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesinden me
zun olanlara Öğretmenlik mesleği dışında çeşitli üretim alanlarında mühendislik seviyesinde
etkin insan gücü olarak da istihdam edilmektedir.
Bu yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar alanlarında;
a) Fen ve matematik, mühendislik, resim, tasarı, prensip ve uygulamalarına ait bilgileri
kullanarak; araştırma deneyleri, analizleri ve testler,
b) Geliştirme ve tasarım faaliyetlerini düzenleyerek imalat projeleri,
c) Çeşitli teknolojik fonksiyonları üretim üzerinde uygulama,
d) Proje ve işlemlerin zaman ve maliyetini hesaplama,
e) Teknolojik cihazları kurma, çalıştırma ve bunları maiyetindeki elemanlara öğretme,
f) Karmaşık cihaz ve işlemlerdeki aksaklıkları teşhis etme,
g) Üretim problemlerini tespit etme,
h) Üretimi düzenleme ve kontrol etme,
ı) Test sonuçlarını ve diğer bilgileri yorumlama ve değerlendirme,
i) Üretimde imalat ve maliyet hesaplarını yapma,
yeterliliklerine, sahiptirler.
Yukarıda öğrenim seviyesi ve nitelikleri açıklanan söz konusu.yüksekokul ve fakülte me
zunlarının yaptıkları hizmete göre unvan, yetki ve sorumlulukları mevzuatla tescil edilmedi
ğinden, görev yaptıkları kurumlar tarafından kendilerine farklı unvan, yetki ve sorumluluklar
verildiği, teknik kademelerdeki hiyerarşik konumlarının belirlenemediği müşahade edilmekte
dir. Bu sebeble; adı geçen yüksekokul ve fakülte mezunlarının, hem endüstride hem de endüst
riyel teknik öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev aldıkları dikkate alı
narak unvan, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlayacak bu Kanun tasarısının hazır
lanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının tamamı öğretmen olarak istihdam edilemediğinden
öğretmenlik mesleği dışında çalışanların görev, yetki ve unvanlarının belirlenmesinde zaruret
görülmektedir. Kaldı ki, öğretmen olarak çalışan bu.elemanların, en az yetiştirdikleri eleman
lara verilen 1 inci sınıf elektrikçi, teknisyen, tekniker gibi yetki, sorumluluk ve unvan hakları
nın bir üst derecesini taşımalarının adalet ve insaf ölçülerine uygun düşeceği aşikardır.
Teknik Eğitim Fakültelerince, teknik öğretmenler için üretim mühendisliği programları
nın açılması, kamu ve özel sektör işletmelerinde üretim elemanı olarak çalışan teknik öğret
menlerin görevlerini daha verimli yapmalarına, endüstrimizin gelişmesine uzun yıllardır de
vam eden yetki ve sorumluluk problemlerinin çözümlenmesine imkân sağlayacaktır. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi ile kamu kurumlarında üretim elemanı olarak
görev yapan teknik öğretmen okulları ve teknik eğitim fakülteleri mezunları, teknik hizmetler
sınıfı kapsamına alınmıştır. Ancak, kamu kurumlarında üretim elemanı olarak çalışan teknik
öğretmenler, çeşitli unvanlarla istihdam edilmişler ve bu durum bir çok probleme temel oluş
turmuştur. Tasarının kanunlaşması ile bu tür problemler çözümlenmiş olacak, teknik öğret
menlerin teknik personel olarak gelişmeleri yolu açılacaktır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde Kanunun amacını (tanımlamaktadır.
Madde 2. — Bu Kanunun kapsamı ile ilgilidir.
Madde 3. — Bu maddeyle; Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek
Sanat Yüksek öğretmen Okulu, Meslek Yüksekokulu, Tekniker Okulu, Yüksek Tekniker Okulu,
Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik Öğ
retmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına verilecek unvanlar tespit edilmektedir.
Madde 4. — Teknik öğretmenler için geliştirilecek üretim mühendisliği eğitim programla
rının uygulama esas ve usulleri ilgili yükseköğretim kurumlarınca çıkarılacak yönetmeliklerle
düzenlenecektir.
Madde 5. — Teknik eğitim fakültelerine, teknik öğretmenler için geliştirecekleri üretim
mühendisliği eğitim programlarını,, bu tasarının kanunlaşmasını izleyen ilk öğretim yılından
itibaren uygulamaya koymaları görev olarak verilmektedir.
Madde 6. — Üretim mühendisliği unvanı alanların yetki ve sorumluluklarının tespitinin
nasıl olacağı açıklanmaktadır.
Madde 7. — Bu Kanunla unvanları belirlenen mesleklerin yetki ve sorumluluklarının tes
piti için bir yönetmelik çıkarılması gereği belirtilmektedir.
Madde 8. — Bu Kanunun yürürlük tarihi ile ilgilidir.
Madde 9. —Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmektedir.
BOLU MİLLETVEKİLİ AVNİ AKYOL VE 19 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yükck Öğretmen Okulu,
Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Tek
nik Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Me
zunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, mevcut mühendis ve mimarlar haricindeki teknik per
sonelin eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
-,
MADDE 2. — Bu Kanun, endüstriyel teknik öğretim veren yükseköğretim kurumların
dan mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi ve teknik lise mezunlarının ve bu okullara denk
mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar,
Unvanlar
MADDE 3. — Gördükleri endüstriyel teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi ve teknik lise mezunlarına teknisyen,
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere tekniker,
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere yüksek tekniker,
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, er
kek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi
mezunlarına teknik öğretmen,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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e) "Teknik öğretmen" unvanını kazananlar için, teknik eğitim fakültelerince düzenlene
cek en fazla iki yarı yıl süreli özel mühendislik eğitim programını başarıyla tamamlayanlara
dallarında üretim mühendisliği,. "
unvanı verilir.
Bu unvanlar görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce sözkonusu kurumlardan mezun olanlara da ay
nı unvanlar verilir.
Üretim Mühendisliği Programlarının Düzenlenmesi '
MADDE 4. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek üretim mühendisliği programları
nın uygulama esas ve usulleri, teknik eğitim fakültelerince çıkarılacak yönetmeliklerle düzen
lenir.
Üretim Mühendisliği Programlarının Uygulanması
MADDE 5. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek üretim mühendisliği programları,
ilgili fakültelerce bu Kanunun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren uygulamaya konu
lur.
Yetki ve Sorumluluktur
•
MADDE 6. — "Üretim mühendisi" unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğ
renim görmüş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar.
MADDE 7. — Her meslek alanında, teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğret
menlerin yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usuller Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştır
ma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yüksek öğretim Kurulunun da görüşleri alına
rak Millî Eğilim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlük
,
MADDE 8. — Bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme »
MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/375, 2/137
Karar No. : 9

20.4,1992

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/375)
ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 Arkadaşının; Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Tek
nisyen Okulu, Tekniker Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Tekniker Oku
lu, Erkek Teknik öğretmen Okului Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Teknik
Öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
Teklifi (2/137), Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcileri ile Teklif sahiplerinin de iştirakiyle
incelenip görüşülmüştür.
Komisyonumuzca; Tasarı ile Teklif aynı mahiyette olduğu için birleştirilmesi ve Tasarının
görüşmelere esas alınması kabul edilmiştir.
*
Tasarı ile; ülkemizin ihtiyaç duyduğu vasıflı insan gücünü yetiştiren Teknik Lise Mezunla
rı ile yine ülkemizin kalkınmasında büyük hizmetleri olan teknik öğretmenlerin görevlerini ya
parken gerek kamu ve gerekse özel sektördeki unvan sorunlarının çözümlenememiş olmaları
dolayısıyla karşılaştıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
,
Komisyonumuzca; tasarı ile; özellikle teknik öğretmenlere verilecek unvan ile bu kesimin
daha verimli ve huzurlu çalışmaları sağlanabilecek ve uzun süreden beri söz konusu olan un
van kargaşası da önlenmiş olacaktır.
Yukarıdaki görüşlerin ışığında tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.
/
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca;
Tasarının 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının mevcut şekli değiştirilerek ve "Kız Teknik öğ
retmen Okulu, Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu ile Meslekî Eğitim Fakültesinin Teknik
Eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara", ibaresinin eklenmesi şeklinde;
Tasarının 3 üncü maddesinin (e) fıkrası ise;
"Teknik öğretmen unvanını kazananların, ilgili mühendislik fakülteleri" ibaresi yerine "ilgili
Teknik Eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programını
başarıyla bitirenlere dallarında Mühendislik unvanı verilir" şeklinde yeniden düzenlenerek ka
bul edilmiştir.
Tasarının 3 üncü maddesi yapılan bu değişiklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun gö
rülerek aynen kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca da uygun
görülerek aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kuruta arz edilmek üzere Başkanlığı saygı ile sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
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Başkan
Nahit Menteşe
Aydın

Başkanvekili
Ural Köklü
Uşak

Sözcü
Süleyman Aylıan
Çanakkale

Kâtip
Ahmet Kabil
Rize

K

Üye
ibrahim Ozdiş
Adana

Üye
Ahmet Sanal
Adana

Üye
Salman Kaya
Ankara

Üye
Mehmet Seven
Bilecik

Üye
Ayvaz Gökdemir
Gaziantep

Üye
Nurettin Tokaemir
Hatay

Üye
Mustafa Baş
tstanbul

Üye
Melike Tugay Haşefe
tstanbul

Üye
ismail Kalkandekn
Kocaeli

Üye
ismail Karakuyu
Kütahya
Üye
Rıfat Yüzbaşıoğlu
Niğde
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik persone
lin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, endüstriyel meslekî teknik öğretim veren yükseköğretim ku
rumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik
lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumluluk
ları ile ilgili esasları kapsar.
Unvanlar
MADDE 3. — Gördükleri meslekî teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına,
"teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik yüksek öğretmen
okulu, kız teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, kız teknik yüksek
öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu, teknik eğitim fakültesi ve meslekî eğitim fa
kültesi mezunlarına, "teknik öğretmen",
e) Teknik öğretmen unvanını kazanmış olanlardan ilgili mühendislik fakültelerince
tespit edilecek fark dersleri programlarını başarıyla tamamlayanlara, dallarında "mühendis",
Unvanı verilir.
Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.
Mülıendislik Programlarının Düzenlenmesi
MADDE 4. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının uygu
lama esas ve usulleri, Yükseköğretim.Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Mülıendislik Programlarının Uygulanması
MADDE 5. — Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu Kanu
nun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uygulamaya konulur.
Yetki ve Sorumluluk
MADDE 6. — Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğrenim gör
müş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar.
Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki
ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık ye İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
Sanayiye Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun da görüşleri alınarak Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE h — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belir
tilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Amaç
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Kapsam
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Unvanlar
MADDE 3. — Gördükleri meslekî teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına,
"teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker"
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu,
erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi
mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve meslekî eği
tim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",
e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenle
necek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mü
hendis",
Unvanı verilir.
Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.
Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Mühendislik Programlarının Uygulanması
MADDE 5. — Taşarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yetki ve Sorumluluk
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
S. Demirel
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
Prof. E. inönü
Devlet Bakanı
Prof. T. Çiller
Devlet Bakanı
î. Tez
Devlet Bakanı
Prof. T. Akyol
Devlet Bakanı
O. Küercioğlu
Devlet Bakanı
O. Barutçu
Devlet Bakanı
E. Şahin
Devlet Bakanı
M. Batalh
Millî Savunma Bakanı
N. Ayaz
Dışişleri Bakanı
H. Çetin
Millî Eğitim Bakanı
K. Toptan
Sağlık Bakam
Y. Aktûna
Tarım ve Köyişleri Bakanı
N. Cevheri
Sanayi ve Ticaret Bakanı
- M. T. Köse
Kültür Bakanı
D. E Sağlar
Orman Bakanı
V Tanır

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devlet Bakanı
C. Çağlar
Devlet Bakanı
E. Ceyhun
Devlet Bakanı
A. Gönen
Devlet Bakanı
G. Ergenekon
Devlet Bakanı
M. Kahraman
Devlet Bakanı Y.
A. Gönen
Devlet Bakanı
Ş. Ercan
Adalet Bakanı
M. S. Oktay
İçişleri Bakanı
/. Sezgin
Maliye ve Gümrük Bakanı
S. Oral
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Prof. O. Kumbaracıbaşı
Ulaştırma Bakanı
Y. Topçu
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
M. Moğultay
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
E. Faralyalı
Turizm Bakanı V.
M. S. Oktay
Çevre Bakanı V.
E. Ceyhun
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,
I

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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